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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 42259/29.09.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            39η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 28.09.2017 

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

σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

41253/22.09.2017 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 22.09.2017. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «     « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ      Μέλος της Ο.Ε 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         «     « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       «    « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –392– 

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

4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικού 

της επιτροπής διενέργειας 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. 42050/27.09.2017 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 οικονομικών προσφορών, σχετικά με 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 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010.» 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩN ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 43197 

 
Στο Ίλιον, σήμερα 19/09/2017, ημέρα Τρίτη 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 οικονομικές 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: 

 
 
 

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

διαγωνισμού άνω των 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., 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Λιατήρη Μαρία 

2. Γιαννακά Σταυρούλα 

3. Γεράσης Ευάγγελος 
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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.) 

θ) το από 10/08/2017 πρακτικό αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

ι) την υπ’ αριθμ. 362/05-09-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την προαγωγή όλων των 

διαγωνιζόμενων στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών τους,   

 

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 ο υποφάκελοι «Οικονομικές προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο τους 

 

Αφού εξετάστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των υποψηφίων κατατάχθηκαν σύμφωνα με τις 

προσφορές τους ως κατωτέρω: 
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α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάδοχοι 
Ενδεικτική 

προσφερόμενη τιμή 
€ (χωρίς Φ.Π.Α) 

  1η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

1 
Α΄: Έλαια 

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 114.900,00 

2 ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 2 116.100,00 

3 Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 3 117.312,00 

 

2 
Β΄: Είδη παντοπωλείου 

  

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 282.420,00 

2 Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 2 359.220,00 

3 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 3 394.860,00 

  

3 Γ΄: Είδη κρεοπωλείου  

1 
FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. 1 

62.322,00 

2 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2 

64.311,00 

3 ----------- 3 ----------- 

  

 

 2η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η  

1 
Α΄: Είδη παντοπωλείου - 
καντίνας   

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 40.967,70 

2 ---------------- 2 ------------ 

3 ---------------- 3 ------------ 

  

2 Β΄: Είδη ζαχαροπλαστείου 

1 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 15.138,00 

2 ------------- 2 ------------ 

3 ------------- 3 ------------ 

  

3η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 
και λοιπών Υπηρεσιών 

1 
Α΄: Είδη παντοπωλείου  

  

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 5.903,97 

2 ------------- 2 ----------- 

3 ------------- 3 ----------- 

  

2 
Β΄: Γλυκά  

  

1 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 843,00 

2 ------------- 2 --------- 

3 ------------- 3 --------- 
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4η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

1 
Α΄: Είδη Αρτοποιείου  

  

1 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 80.538,00 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

  

2 
Β΄: Είδη Ζαχαροπλαστείου 

  

1 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 40.874,40 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

 

    3 
   

Γ΄: Είδη Κρεοπωλείου  

1 
FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. 

1 103.525,68 

2 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 

2 105.705,16 

3 ------------- 3 ------------- 

 

4 

Δ΄: Είδη Οπωροπωλείου - 
Φρούτα 

1 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 1 

47.135,43 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

 

5 
Ε΄: Είδη Οπωροπωλείου - 
Κηπευτικά  

1 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 

1 38.114,43 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

  

6 
ΣΤ΄: Είδη Ιχθυοπωλείου και 
Κατεψυγμένα  

1 Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 1 82.304,58 

2 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2 

84.037,28 

3 ------------- 3 ------------- 

  

7 
Ζ΄: Είδη Παντοπωλείου-Έλαια 

  

1 Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 1 323.017,20 

2 -------------  ------------- 

3 -------------  ------------- 

  

5η ΟΜΑΔΑ: Αναψυκτικά - νερά για εκδηλώσεις του Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & 
Δια Βίου Μάθησης 

 
1 Α΄: Είδη Παντοπωλείου  

  

1 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 3.502,50 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 
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6η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης 
Πολιτισμού του Δήμου 

1 
Α΄: Είδη Παντοπωλείου  

  

1 ------------- 1 ------------- 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

  

2 
Β΄: Γλυκά  

  

1 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 3.600,00 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

  

3 
Γ΄: Έλαια  

  

1 ------------- 1 ------------- 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

  

4 
Δ΄: ΠΑΓΑΚΙΑ 

  

1 ------------- 1 ------------- 

2 ------------- 2 ------------- 

3 ------------- 3 ------------- 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 28042/23-06-2017 διακήρυξης. 

 

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 

Α)Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 

Β)Εγκρίνει το πρακτικό 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 αναφέρεται και τη συνέχιση όλων των υποψηφίων στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

 

Κατά της παρούσας  απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών , από την   επόμενη της ημερομηνίας  κοινοποίησης της 
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προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, με την διαδικασία που προβλέπεται 

στο ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173 )και στα άρθρα 12 και 20 της υπ’ αρ. 47078 01/11/2016.  

 

 

 

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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