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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 37692/05.09.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            35η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 05.09.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 05η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

37156/01.09.2017 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 01.09.2017. 

        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. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ         Μέλος της Ο.Ε 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               «     « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.        Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ             «     « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         «     « 

4. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       «    « 

  ΑΠΟΦΑΣΗ –362– 

    Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το    

14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με 

δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος)  για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 36999/31.08.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, και το πρακτικό αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, που αφορούν την σύναψη συμφωνίας 

πλαίσιο τριετούς διάρκειας  ( με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την 

«προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», καθώς και το 

φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο Ίλιον, σήμερα 10/08/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στον 2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 263/17 (ΑΔΑ 

Ψ908ΩΕΒ-Σ6Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 

προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 43197 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 28042/23-

06-2017 διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  για τη σύναψη 

συμφωνίας πλαίσιο 3 ετούς διάρκειας  ( με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον 

έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 

προϋπολογισμού 1.721.497,11 €  ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων, 

τετρακοσίων ενενήντα  επτά ευρώ και ένδεκα λεπτών ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής: 

 
 
 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμόν 28042/23-06-2017 διακήρυξη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3 έτους διάρκεια (με 

δυνατότητα παράτασης ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 1.721.497,11 € ενός εκατομμυρίου 

επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ένδεκα λεπτών, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 

παρατηρεί τα έξής: 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Λιατήρη Μαρία 

2. Γιαννακά Σταυρούλα 

3. Γεράσης Ευάγγελος 
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Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα 

αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 43197. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής 

προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21/07/2017 και ώρα 09:00 π.μ..Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 27/07/2017 και ώρα 15:00 

μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 10/08/2017 και ώρα 10:00 

π.μ.. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 43197 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω 

προμηθευτές:   

 
 

 Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 21/07/2017, 13:23:06 

2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ  27/07/2017, 11:36:02 

3 ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 25/07/2017, 20:34:29 

4 ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ  

26/07/2017, 08:43:16 

5 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 26/07/2017, 11:22:39 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 27/07/2017, 14:00:01 

7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  27//07/2017, 08:32:01 

8 ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  26/07/2017, 22:21:00 

  
 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών.  

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή έλεγξε σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ. αριθ. 28042/23-06-2017 

διακήρυξης την υποχρεωτική προσκόμιση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ.1 ν.4250/2014, των 
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υποψηφίων διαγωνιζόμενων. 

 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο διαγωνιζόμενος ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ενώ κατέθεσε 

εντός της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας την ηλεκτρονική προσφορά του, την 26/07/2017, ο 

σφραγισμένος φάκελος με την έντυπη προσφορά δεν κατατέθηκε ως όφειλε. 

  

Για τον λόγο αυτό η επιτροπή προχώρησε στον αποκλεισμό του υποψηφίου ΜΠΕΡΕΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ πριν από την αποσφράγιση του Διαγωνισμού προκειμένου να μην είναι εφικτή η πρόσβαση 

κανενός, συμπεριλαμβανομένου και της επιτροπής αξιολόγησης,  στο περιεχόμενο της προσφοράς του, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ. αριθ. 28042/23-06-2017 διακήρυξης.   

 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 

προσφορές. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών 

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι 

υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, άρθρο 14, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 

λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

 

 
Προμηθευτής 

Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

1 FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. (με την ένδειξη 
ενεργός) 

68593 

2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ (με την ένδειξη ενεργός) 68750 

3 ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. (με την ένδειξη ενεργός) 69144 

4 ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ με 
διακριτικό τίτλο: ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (με την ένδειξη 
ενεργός) 

69403 

5 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. (με την ένδειξη ενεργός) 68873 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. (με την ένδειξη 
ενεργός) 

71094 
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Προμηθευτής 

Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (με την ένδειξη 
ενεργός) 

70713 

8 ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (με την ένδειξη 
αποκλεισμός) 

69362 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 43197 

 

Στο Ίλιον, σήμερα 10/08/2017, ημέρα Πέμπτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 2ο Όροφο στην 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 263/17 (ΑΔΑ Ψ908ΩΕΒ-Σ6Ρ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 

43197 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 28042/23-06-2017 διακήρυξης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3 ετούς διάρκειας  

( με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 1.721.497,11 €  ενός 

εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα  επτά ευρώ και 

ένδεκα λεπτών ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής: 

 
 
 Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Λιατήρη Μαρία 

2. Γιαννακά Σταυρούλα 

3. Γεράσης Ευάγγελος 
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έχοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αριθμ. 28042/23-06-2017 διακήρυξη με θέμα: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω τω ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την σύναψη συμφωνίας 

πλαίσιο τριετούς διάρκειας, [με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος] για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 

1.721.497,11€ (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 

επτά ευρώ και ένδεκα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 

μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, σε  δύο εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας και 

σε μία από τις ειδικές εφημερίδες δημοσίευσης δημοπρασιών, καθώς επίσης, αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr., 

β) την με αριθμό 193/27879/23-06-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΩΖΤΖΩΕΒ-

ΟΨΧ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, 

γ) την με αριθμό 263/27847/23-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ψ908ΩΕΒ-Σ6Ρ) 

σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύμβασης 

δημοσίων συμβάσεων, 

δ) την με αριθμό 270/27854/23-06-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΧ8ΘΩΕΒ-Η1Γ) με 

την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση της πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 1.721.497,11€ (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 

είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ένδεκα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.»,  

ε) την με αριθμό 283/30038/06-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.: 

700ΞΩΕΒ-3Ν5) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των 

ηλεκτρονικών προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, 

στ) την με αριθμό 284/30039/06-07-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΩΘΓ2ΩΕΒ-964) με 

την οποία εγκρίνεται η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.270/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης,   

ζ) το από 10/08/2017 πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

η) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

συνήλθε για την εξέταση των προσφορών των ενδιαφερόμενων, ως κατωτέρω: 
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Προμηθευτής 

Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

1 FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 68593 

2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ  68750 

3 ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 69144 

4 ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ  

69403 

5 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 68873 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 71094 

7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  70713 

 

Η Επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους προσφορών των ανωτέρω αναφερόμενων οικονομικών φορέων, 

οι οποίοι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της με αριθμ. πρωτ. 28042/23-06-2017 Διακήρυξης του Δήμου 

Ιλίου. 

 

 
Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές προσφορές των υποψηφίων 

οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξής: 

 Προμηθευτής 
Ηλεκτρονικ
ή Υποβολή 

Αριθμός και 
ημερομηνία 

Πρωτοκόλλου 

1 FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 21/07/2017 
33613/26-07-

2017 

2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ  27/07/2017 
34184/31-07-

2017 

3 ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 25/07/2017 
33809/27-07-

2017 

4 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ  

26/07/2017 
33903/27-07-

2017 

5 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 26/07/2017 
33808/27-07-

2017 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 27/07/2017 
34395/01-08-

2017 

7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  27/07/2017 
33940/28-07-

2017 
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Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

1. FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. (συμμετέχει στην υποομάδα Γ΄-1η ομάδα και 
υποομάδα Γ΄-4η ομάδα) 
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Άρθρο 

Διακήρυξης 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
ισχύος προσφοράς για 210 ημέρες 

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
δήλωσης τμημάτων διαγωνισμού για τα 
οποία έχουν υποβληθεί προσφορές  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
αποδοχής εμφάνισης της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας.  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

 

2. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ (συμμετέχει στις υποομάδες Α΄ και Β΄-1η ομάδα, 
υποομάδα Α΄-2η ομάδα και υποομάδα Α΄-3η ομάδα) 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Άρθρο 

Διακήρυξης 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
ισχύος προσφοράς για 210 ημέρες 

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
δήλωσης τμημάτων διαγωνισμού για τα 
οποία έχουν υποβληθεί προσφορές  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
αποδοχής εμφάνισης της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας.  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

 
3. ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. (συμμετέχει στις υποομάδες Α΄ και Β΄ -1η ομάδα και 

υποομάδες ΣΤ΄ και Ζ΄ -4η ομάδα)  
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Άρθρο 

Διακήρυξης 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
ισχύος προσφοράς για 210 ημέρες 

Άρθρο 7 κατατέθηκε 
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Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
δήλωσης τμημάτων διαγωνισμού για τα 
οποία έχουν υποβληθεί προσφορές  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
αποδοχής εμφάνισης της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας.  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

 
4. ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ (συμμετέχει στην 
υποομάδα Γ΄-1η ομάδα και υποομάδες Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄-4η ομάδα) 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Άρθρο 

Διακήρυξης 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
ισχύος προσφοράς για 210 ημέρες 

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
δήλωσης τμημάτων διαγωνισμού για τα 
οποία έχουν υποβληθεί προσφορές  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
αποδοχής εμφάνισης της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας.  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

 
5. ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. (συμμετέχει στην υποομάδα Α΄ -1η ομάδα) 
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Άρθρο 

Διακήρυξης 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
ισχύος προσφοράς για 210 ημέρες 

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
δήλωσης τμημάτων διαγωνισμού για τα 
οποία έχουν υποβληθεί προσφορές  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
αποδοχής εμφάνισης της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας.  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

 
6. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. (συμμετέχει στην υποομάδα Β΄-1η ομάδα) 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Άρθρο 

Διακήρυξης 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 7 κατατέθηκε 
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Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
ισχύος προσφοράς για 210 ημέρες 

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
δήλωσης τμημάτων διαγωνισμού για τα 
οποία έχουν υποβληθεί προσφορές  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
αποδοχής εμφάνισης της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας.  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

 
7. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (συμμετέχει στην υποομάδα Β΄-2η ομάδα, 

υποομάδα Β΄-3η ομάδα, στις υποομάδες Α΄ και Β΄-4η ομάδα, υποομάδα Α΄-5η ομάδα 
και υποομάδα Β΄-6η ομάδα) 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Άρθρο 

Διακήρυξης 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
ισχύος προσφοράς για 210 ημέρες 

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
δήλωσης τμημάτων διαγωνισμού για τα 
οποία έχουν υποβληθεί προσφορές  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί 
αποδοχής εμφάνισης της οικονομικής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο 
των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας.  

Άρθρο 7 κατατέθηκε 

 
 
Οι παραπάνω φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής ευρέθησαν πλήρεις και η Επιτροπή προχώρησε στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των παραπάνω οικονομικών φορέων όπου διαπίστωσε ότι οι 

τεχνικές προσφορές και των επτά (7) υποψηφίων αναδόχων ήταν πλήρεις και σύμφωνες με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 28042/23-06-2017 Διακήρυξης. 

Επίσης η επιτροπή διαπίστωσε ότι για τις υποομάδες Α΄ «Είδη Παντοπωλείου», Γ΄ «Έλαια» και Δ΄ 

«Παγάκια της 6ης ομάδας ειδών «Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για τις εκδηλώσεις της 

Διεύθυνσης Πολιτισμού» δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρων από καμία εταιρεία. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, 

αυτό της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων: 

 

1. FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. η οποία συμμετέχει στην υποομάδα Γ΄-1η 
ομάδα και υποομάδα Γ΄-4η ομάδα 

 
2. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ ο οποίος συμμετέχει στις υποομάδες Α΄ και Β΄-1η ομάδα, 

υποομάδα Α΄-2η ομάδα και υποομάδα Α΄-3η ομάδα 
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3. ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. η οποία συμμετέχει στις υποομάδες Α΄ και Β΄ -1η 

ομάδα και υποομάδες ΣΤ΄ και Ζ΄ -4η ομάδα 
 

4. ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ η οποία συμμετέχει 
στην υποομάδα Γ΄-1η ομάδα και υποομάδες Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄-4η ομάδα 
 

5. ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. η οποία συμμετέχει στην υποομάδα Α΄ -1η ομάδα 
 

6. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. ο οποίος συμμετέχει στην υποομάδα Β΄-1η 
ομάδα 
 

7. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ο οποίος συμμετέχει στην υποομάδα Β΄-2η ομάδα, 
υποομάδα Β΄-3η ομάδα, στις υποομάδες Α΄ και Β΄-4η ομάδα, υποομάδα Α΄-5η 
ομάδα και υποομάδα Β΄-6η ομάδα 
 
 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 

των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) 

επιπλέον έτος)  για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», ως 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                          Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,             

                               Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Κανελλόπουλος Γ., 

                                                         Γαλούνης Δ.                         

              

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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