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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38910/31-07-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    29η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 31-07-2012 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 31η Ιουλίου 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 38513/27-07-2012 πρόσκληση του 
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-07-2012 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε 
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.    Μέλος   της Ο.Ε.  
3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.            «  « 
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.  Αν. Μέλος της Ο.Ε. 
ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.            «  « 
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «  « 
4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
       

ΑΠΟΦΑΣΗ –250–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 12ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και 
καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38664/30-06-2012 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που 
αφορά την υπηρεσία  «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου» που έχει ως κατωτέρω: 
Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήμερα την 19η  του μηνός Ιουλίου   του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π. μ. 
έως 11:30 π. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 
11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 50/9-02-2012 Απόφαση 
του Δημοτικού  Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους: 
1. Μαράτου Αναστασία  
2. Σαγματοπούλου Ευαγγελία  
3. Χριστοδουλίδου Παρασκευή 
       έχοντας υπόψη:  
α) Τη με αριθμό 32068/25-06-2012 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε 
δύο οικονομικές εφημερίδες, μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία καθώς και στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και, επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας   
β) Τις με αριθμό  181/21-06-2012(ΑΔΑ: Β4ΛΧΩΕΒ-Ο50) και 178/21-06-2012(ΑΔΑ: Β414ΩΕΒ-84Ξ) 
ΑΔΣ του Δήμου Ιλίου, που αφορούν  την έγκριση πίστωσης   και τον ΕΚΛ  για την «Προμήθεια ειδών 
τροφίμων , ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου »  
γ) τη με αριθμό 197/21-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝΩΕΒ-ΑΞ2) ΑΟΕ,  συνήλθε για την διενέργεια της 
ανωτέρω Δημοπρασίας 
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Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη 

διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 
 Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ» 
Δ/νση: Γραβιάς 1 Περιστέρι, τηλ/Fax: 210-5905859 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 
μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
«ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΕΣ ΟΕ» Δ/νση: Μενελάου 80, Ίλιον, τηλ/Fax: 210-2630046 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής. 
  Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 
παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της 
δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής: 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος του ενδιαφερομένου: 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ» 
 Δικαιολογητικά ή δηλώσεις   Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 Κατατέθηκε-οκ 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς  7.3 Κατατέθηκε -οκ 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  7.4 Κατατέθηκαν-

*ισχύος  έως 25-3-
2012* 

Ασφαλιστικές ενημερότητες  7.5 Κατατέθηκε-οκ 
Φορολογική ενημερότητα  7.6 Κατατέθηκε -οκ 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας  7.7 Κατατέθηκε-οκ 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για μη αποκλεισμό ή έκπτωση 7.8 Κατατέθηκε-οκ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.9 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα  

7 παρ. δ 
περιπτ. β 

Κατατέθηκε-οκ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  7.10 Αυτοπρόσωπη 
κατάθεση ΑΔΤ:ΑΚ 
059749  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.12 Κατατέθηκαν-οκ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  7.13 Κατατεθηκε-οκ 
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης  7.14 Δεν κατατέθηκε 
Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις 
εταιρείες προέλευσης των προϊόντων 

7.15 Δεν κατατέθηκαν  

Επίσης με την προσφορά του συνεταιρισμού «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ   
κατατέθηκε έγγραφο προσφοράς από την Ο.Ε. ΑΦΟΙ Π&Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ  για την Β΄Ομάδα 
(προμήθεια κρέατος), χωρίς την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά 
προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 7.1- 7.10 και  7.12-7.15  

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος του ενδιαφερομένου: 
«ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΕΣ ΟΕ» 

  
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις   Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 
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Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 Κατατεθηκε-
οκ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς  7.3 Κατατεθηκε-
οκ 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  7.4 Κατατεθηκε-
οκ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες  7.5 Κατατεθηκε-
οκ 

Φορολογική ενημερότητα  7.6 Κατατεθηκε-
οκ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας  7.7 Κατατεθηκε-
οκ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για μη αποκλεισμό ή έκπτωση 7.8 Κατατεθηκε-
οκ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.9 Κατατεθηκε-
οκ 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα  7 παρ. δ 
περιπτ. β 

Δεν 
απαιτείται 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  7.10 Κατατεθηκε-
οκ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.12 Κατατεθηκε-
οκ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  7.13 Κατατεθηκε-
οκ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης  7.14 Κατατεθήκαν-
οκ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.15 Κατατέθηκαν 
-οκ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα και με ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, διαπιστώσαμε 
τα εξής: 

 1. O υποψήφιος προμηθευτής ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ κατέθεσε Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής η Διοικητικής αρχής 
με ημερομηνία ισχύος μέχρι τον Μάρτιο  2012,  σε αντίθεση με ότι αναφέρεται το άρθρο 7§4 της 
Διακήρυξης. 

Επίσης δεν κατατέθηκαν: 
- η Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης, όπως αυτό απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισμού από το άρθρο 7§14 της Διακήρυξης., 
- Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες προέλευσης των 

προϊόντων όπως αυτό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού από το άρθρο 7§15 της Διακήρυξης. 
- Τεχνική προσφορά για τα προς προμήθεια είδη όπως αυτό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 10§1 της Διακήρυξης. 
2.  O υποψήφιος προμηθευτής  ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΕ, κατέθεσε  πλήρη φάκελο 

δικαιολογητικών και  όλων απαιτούμενων από τη Διακήρυξη εγγράφων.   
Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε τον αποκλεισμό του υποψήφιου  προμηθευτή  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ » από τα επόμενα 
στάδια του παρόντος διαγωνισμού,  ο υποψήφιος προμηθευτής ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΕ να συνεχίσει  
στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού, δηλ. την αποσφράγιση της  οικονομικής  προσφοράς. 
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Β. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 
Για την προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό 

παντοπωλείο του Δήμου (οικονομικές προσφορές) 
Στο Ίλιον σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Ιλίου 

(Κάλχου 48 – 50), η επιτροπή αξιολόγησης προμηθειών, η οποία ορίσθηκε με τη με αριθμό 50/9-02-
2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του Ν. 1797/1988 και του 46ου άρθρου της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, συνήλθε και εξέτασε τις ακόλουθες οικονομικές προσφορές για τον 
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και 
καθαριότητας για το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου: 
1. ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε  συνολικής αξίας, για τα είδη της Α ομάδας, 44.999,09€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
 Κατά την εξέτασή της έλαβε υπ’ όψη της τη με αριθμό 32068/25-06-2012 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, 
τις με αριθμό 181/21-06-2012, 178/21-06-2012 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τη με κωδικό 
Π80/2012 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών & υγείας του Δήμου Ιλίου και την Υπουργική 
Απόφαση 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). 

Συνεπώς, προτείνει η προμήθεια να γίνει από τον υποψήφιο προμηθευτή «ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Ο.Ε.» , ο οποίος υπέβαλλε  προσφορά για τα είδη της Α ομάδας (είδη παντοπωλείου), αξίας 44.999,09€ € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
διακήρυξης της παρούσας προμήθειας.» 
 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή 
 Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω 
 

 Αποφασίζει   Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α. Το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία 
«Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου». 
β. Την αξιολόγηση για την προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το 
Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου (οικονομικές προσφορές) 
2. Αναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε» η οποία κατέθεσε την οικονομική 
προσφορά για τα είδη της Α ομάδας (είδη παντοπωλείου), συνολικού ποσού 44.999,09 € 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της 
διακήρυξης. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών 
4. Παραπέμπει για απευθείας ανάθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την Προμήθεια ειδών της ομάδας Β. 
 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

 Κανελλόπουλος Γ., Μπαρμπαγιάννης Χ. 
                     Γκιώνης Ι., Πετρόπουλος Χ.,        
                             Βομπιράκη Ν. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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