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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού 
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το 
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
 Με την υπ' αριθµ. 186/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού.    
    
 Με την υπ’ αριθµ. 79/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδείας ∆ήµου 
∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» έγινε η διάθεση των σχετικών πιστώσεων . 
 
 
Με τις 186/2014 & 353/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) 
πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των 157830,00€ η οποία θα 
επιβαρύνει κατά περίπτωση τους προϋπολογισµούς: 
 
i) του ∆ήµου ∆ιονύσου, για το ποσό των 78.730,00€,και θα βαρύνει τον Κ.Α 
15.6473.0003 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισµού ο.ε. 2015.  
 
ii) του ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου « Η 
ΕΣΤΙΑ», µε το ποσό των 79.100,00€, και θα βαρύνει τον προϋπολογισµού του 
ΝΠ∆∆ του ο.ε.  2015. 
 
β) εγκρίθηκε η από 25/09/2014 µελέτη του Τµήµατος κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού 
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το 
νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ»  
 
 Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 39393/2968/11.12.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 4024) µε 



καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 15/01/2015 και ώρα 15:00µµ 
και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 21/01/2015.  
 
Με την 62/10.3.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατακυρώθηκαν οι 
κατηγορίες 1, 2, 3 & 4  του Κοινωνικό Παντοπωλείο (οµάδας Α), και οι κατηγορίες 1, 
3 & 4 για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (οµάδας Β), ενώ η  2η  κατηγορίας: «Είδη 
Αρτοπείου», για το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (οµάδας Β), κηρύχθηκε άγονη και 
αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και 
νέους όρους. 
 
Με την 6671/471/11-3-2013 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο πρόχειρος 
διαγωνισµός  µε ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την  23-03-2015.  
 
Τη ∆ευτέρα 23-03-2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, 
νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και 
οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς 
και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη 
και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ.85/2014 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθοι: 

• ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 23-03-2015 που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 

  
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών,  η 
επιτροπή διαπίστωσε τη πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους. 
Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάνει δεκτή την υποβληθείσα προσφορές και  
προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και καταγράφηκαν οι 
ακόλουθες τιµές: 

 

ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤA 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ(€

)  

ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΟ 4.000 2,40 9.600,00 
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΟ 15 9,30 139,50 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ΚΙΛΟ 25 
11,80 

295,00 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 25 11,80 295,00 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15 10,40 156,00 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15 10,40 156,00 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΚΙΛΟ 30 11,80 354,00 

ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,15 345,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α. 13%         11.340,50 
 
 
 οι οποίες και προτείνεται από την επιτροπή να γίνουν δεκτές.  
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 

1. Η έγκριση του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης. 



2. Τη κατακύρωση του διαγωνισµού για τη προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το   
το ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», στον ΣΕΡΑΛΙ∆Η ΙΩΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΑΦΜ 014156564) αντί 
του συνολικού ποσού των €11.340,50. 

 
 
Συν. Το από 23/03/2015 Πρακτικό Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 23-03-2015 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2108141421   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

ΘΕΜΑ : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 85/15 

Απόφαση Οικ. Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το 

ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», 

προϋπολογισµού δαπάνης  11.340,50  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%   

 

 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 23η  Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και 

ώρα 10:30, , σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα 

από την αριθ.   

6725/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

 

3. Κωνσταντίνου Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο τακτικό µέλος  

4. Βορριά Μαρία  , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

5. Μπιτάκου Χρυσούλα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως αναπληρωµατικό  Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω προµήθειας  καθώς και τους όρους της υπ΄άριθµ 6671/471/11-03-2015 

διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν 

για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της 

επιτροπής  η  επιχείρηση µε την επωνυµία ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής.   

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της  εταιρείας  ήταν πλήρη. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  της τεχνικής προσφοράς η οποία 

κρίθηκε αποδεκτή . 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  και της οικονοµικής προσφοράς της 

εταιρείας ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,που κρίθηκε αποδεκτή κατά το προηγούµενο 

στάδιο, και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV :15800000-6  

ΕΙ∆ΟΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤA 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) ΣΥΝΟΛΟ(€)  



ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΟ 4.000 2,40 9.600,00 
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΙΛΟ 15 9,30 139,50 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ΚΙΛΟ 25 
11,80 

295,00 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ 25 11,80 295,00 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15 10,40 156,00 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 15 10,40 156,00 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΚΙΛΟ 30 11,80 354,00 

ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,15 345,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α. 13%         11.340,50 

     

 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1) την προσφορά του προµηθευτή  
2) τα άρθρα, 9, 12, 15, και  23 του ΕΚΠΟΤΑ  
3) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ Ν3463/09  
4)την προσφορά της εταιρείας ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση της προµήθειας στην εταιρεία 
ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ  ΙΩΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.  
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 
Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Κωνσταντίνου Στυλιανή Βορριά Μαρία 

 

Μπιτάκου Χρυσούλα 

 

 

 
Συνηµµένα: 

1. Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

2. Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 

 

 

 

 


