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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 37182 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για τη σίτιση των 
δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών 
σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», οµάδας Β: Προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου και για τις δύο Ενότητες (Α) & 
(Β) και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου.  
 
 
 
Με την αριθµ. 27/2017 απόφαση του Νοµικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 
Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) ∆ήµου ∆ιονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" έγκριθηκε από το νοµικό πρόσωπο η προµήθεια 
τροφίµων . 
 
Με την αριθµ. 139/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου (Α∆ΑΜ 
17REQ006218401 20107-05-22) εγκρίθηκε η προµήθεια τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η 
ΕΣΤΙΑ» 
 
Με την υπ' αριθµ. 160/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 609ΕΩ93-4ΞΑ), εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού δηµοσίου ανοικτού διαγωνισµού 
για την παροχή της εν θέµατι προµήθειας, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 234.055,04€. 

 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19870/1774/3-7-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός 
µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού 
ήταν οι ακόλουθες:  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

05/07/2017 05/07/2017 27/07/2017 
& ΩΡΑ 15:00 

 
Με την 231/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η Οµάδα Β: Προµήθεια Ειδών Οπωροπωλείου 
και για τις δύο Ενότητες (Α) & (Β) κυρήχθηκε άγονη και αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής 
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διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε την αριθµ. 5/2017 Μελέτη του τµήµατος 
Προµηθειών. 
 
Με την αριθµ. 28166/2459/13-09-2017 διακήρυξη ορίστηκε στις 3/10/2017 η ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισµού.  
 
 
Με την αριθµ. 253/2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε : 
 

1. η έγκριση του Πρακτικού Νο1/3-10-2017  
 

2. η ανακήρυξη της εταιρίας «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», µε το διακριτικό τίτλο 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», (ΑΦΜ 099720133, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) και µε έδρα επί της οδού 
Παπαδοπούλου 2Α, Τ.Κ. 12833 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, ως προσωρινού αναδόχου για τις 
ακόλουθες ενότητες ανά οµάδα, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν 
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, ως εξής: 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΏΝ 

ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 3.298,05 € 428,75 3.726,80 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ 17.809,00 2.315,17 20.124,17 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α&Β 

23.850,97 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ» 
 
 
Η ανωτέρω τιµή, αφορά είδη µε διατίµηση τιµή, για τα οποία προσφέρεται έκπτωση 11% από τη µέση 
ηµερήσια τιµή, όπως αυτή ορίζεται στα ∆ελτία Πιστοποίησης Τιµών, που εκδίδονται από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.   

 
 

Με το αριθµ. πρωτ. 35511/1.11.2017 έγγραφο, προσκλήθηκε η εταιρία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» να υποβάλει 
εντός 10ηµερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η προσωρινή Ανάδοχος κατέθεσε εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά  στο πρωτόκολλο ( αριθµ. πρωτ. 35680/2-11-2017).  

 
Την Παρασκευή 3/11/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή για την «Προµήθεια 
τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) 
για την παροχή της που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 160/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω 
προµήθειας. 
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 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης 

συνέταξε το Πρακτικό Νο2 της 3/11/2017 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα 

µε το οποίο:  

  

«Στην Αθήνα, σήµερα 03-11-2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. 
Αριθ. 160/20-06-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος  στα 
πλαίσια διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισµού για την υπ. αριθ. 2459/28166/13-09-∆ιακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ «Η ΕΣΤΙΑ»: ΟΜΑ∆ΑΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Α) & (Β). συνολικού ποσού 
26.797,28€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Κωνσταντίνου Στυλιανή 

2. Μέλος Πατέλη Ειρήνη 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Τριανταφυλλίδου Ειρήνη 

 
 
Με το Πρακτικό 1 αποσφράγισης των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς, της οικονοµικής 
προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο προς την Οικονοµική Επιτροπή  την εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ 
ΑΕ που ήταν ο µοναδικός συµµετέχων 
γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές,και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος 
κόστους ως εξής, 
 

ΟΜΑ∆Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

3.298,05 € 428,75 3.726,80 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ 17.809,00 2.315,17 20.124,17 

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α&Β 

23.850,97 

 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
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ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ. Προσφέροντας έκπτωση 11% επί της µέσης τιµής των ειδών µε 

διατίµηση όπως καθορίζεται από τα δελτία τιµών της Περιφέρειας. 

Με την υπ΄αριθ. 255/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και 
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες. 
 
Σε συνέχεια της 255/2017 ΑΟΕ, απεστάλη στον ως άνω προσωρινό ανάδοχο   πρόσκληση µε αριθµ 
πρωτ 35511/01-11-2017  µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην διακήρυξη ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, κατατέθηκαν από τον προσφέροντα σε σφραγισµένο φάκελο στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου εµπρόθεσµα και έλαβε αριθ. πρωτ. 35680/02-11-2017 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ήταν πλήρης ο φάκελος σύµφωνα µε τους όρος της διακήρυξης. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να  κατακυρωθεί η  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ «Η ΕΣΤΙΑ»: ΟΜΑ∆ΑΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
(Α) & (Β). συνολικού ποσού 26.797,28€»: στην εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ εµπορική -εισαγωγική-
εξαγωγική εταιρεία τροφίµων µε έδρα Παπαδοπούλου 2Α Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ΑΦΜ 099720133 
∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, µε προσφερόµενη τιµή ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 23.850,97 µε ΦΠΑ 13%, έκπτωση 11% επί της µέσης τιµής 
των ειδών µε διατίµηση όπως καθορίζεται από τα δελτία τιµών της Περιφέρειας.  
 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το υπέγραψε 
σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 
  

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 
παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

• του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

• Την αριθµ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προµηθευτών - 
χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, 
των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των 
συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού» 

• της αριθµ. 27/2017 απόφασης του Νοµικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 
Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) ∆ήµου ∆ιονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" 

• την αριθµ. 139/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου (Α∆ΑΜ 
17REQ006218401 20107-05-22) 

• την αριθµ. 160/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: 609ΕΩ93-4ΞΑ) 
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• την 251/2017 Απόφαση της 

• το αριθµ. Νο2/3-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής  

 

 

Προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 

1. η έγκριση του Πρακτικού Νο2/3-11-2017. 
2. η ανακήρυξη της εταιρίας «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», µε το διακριτικό 

τίτλο «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», (ΑΦΜ 099720133, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) και µε έδρα επί της οδού 
Παπαδοπούλου 2Α, Τ.Κ. 12833 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, ως οριστικού αναδόχου για τις 
ακόλουθες ενότητες ανά οµάδα, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  η οικονοµική προσφορά που 
κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, αντί του συνολικού ποσού 
των των ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 
ΛΕΠΤΩΝ (23.850,97 ) συµ/νου ΦΠΑ 13%. Αναλυτικά: 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΏΝ 

ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

3.298,05 € 428,75 3.726,80 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ 17.809,00 2.315,17 
20.124,1
7 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α&Β 

23.850,9
7 

 
Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ» 
 
 

Η ανωτέρω τιµή, αφορά είδη µε διατίµηση τιµή, για τα οποία προσφέρεται έκπτωση 11% από τη 
µέση ηµερήσια τιµή, όπως αυτή ορίζεται στα ∆ελτία Πιστοποίησης Τιµών, που εκδίδονται από την 
αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.   

 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Αγαθοκλέους Ακρίτιδη Αγγέλα  
 
 

Συν.  
1. Το  Πρακτικά Νο2/3-11-2017 του εν λόγω διαγωνισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ηµερ 03/11/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    
   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) 

 

 
Στην Αθήνα, σήµερα 03-11-2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. 
Αριθ. 160/20-06-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος  στα 
πλαίσια διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισµού για την υπ. αριθ. 2459/28166/13-09-∆ιακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ «Η ΕΣΤΙΑ»: ΟΜΑ∆ΑΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Α) & (Β). συνολικού ποσού 
26.797,28€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος  Κωνσταντίνου Στυλιανή 

2. Μέλος Πατέλη Ειρήνη 

3. Αναπληρωµατικό Μέλος Τριανταφυλλίδου Ειρήνη 

 
 
Με το Πρακτικό 1 αποσφράγισης των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς, της οικονοµικής 
προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο προς την Οικονοµική Επιτροπή  την εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ 
ΑΕ που ήταν ο µοναδικός συµµετέχων 
γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές,και  η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος 
κόστους ως εξής, 
 

ΟΜΑ∆Α Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 3.298,05 € 428,75 3.726,80 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ 17.809,00 2.315,17 20.124,17 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑ Α&Β 23.850,97 

 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ. Προσφέροντας έκπτωση 11% επί της µέσης τιµής των ειδών µε 

διατίµηση όπως καθορίζεται από τα δελτία τιµών της Περιφέρειας. 

Με την υπ΄αριθ. 255/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και 
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες. 
 
Σε συνέχεια της 255/2017 ΑΟΕ, απεστάλη στον ως άνω προσωρινό ανάδοχο   πρόσκληση µε αριθµ 
πρωτ 35511/01-11-2017  µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην διακήρυξη ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού. 
 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, κατατέθηκαν από τον προσφέροντα σε σφραγισµένο φάκελο στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου εµπρόθεσµα και έλαβε αριθ. πρωτ. 35680/02-11-2017 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ήταν πλήρης ο φάκελος σύµφωνα µε τους όρος της διακήρυξης. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να  κατακυρωθεί η  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ «Η ΕΣΤΙΑ»: ΟΜΑ∆ΑΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
(Α) & (Β). συνολικού ποσού 26.797,28€»: στην εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ εµπορική -εισαγωγική-
εξαγωγική εταιρεία τροφίµων µε έδρα Παπαδοπούλου 2Α Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ΑΦΜ 099720133 
∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, µε προσφερόµενη τιµή ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 23.850,97 µε ΦΠΑ 13%, έκπτωση 11% επί της µέσης τιµής 
των ειδών µε διατίµηση όπως καθορίζεται από τα δελτία τιµών της Περιφέρειας.  
 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το υπέγραψε 
σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Πρόεδρος , 

Κωνσταντίνου Στυλιανή 

Μέλος  

Πατέλη Ειρήνη 

 

Αναπληρωµατικό Μέλος 

Τριανταφυλλίδου Ειρήνη 

 
 


