
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  10ην  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2078/5-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας  (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Moύτσιος 

Γεώργιος. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ 8Ο Η.Δ. 

Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου 

γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.). 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου απαιτείται η προμήθεια ειδών διατροφής για το εποπτευόμενο 

από αυτόν Νομικό Πρόσωπο: Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

(Ο.Κ.Α.Π.Α.) για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών-Βρεφικών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η. και των λοιπών 

υπηρεσιών του, φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2020-

2022 καθώς και ειδών διατροφής για την εκπλήρωση των σκοπών της Δομής παροχής βασικών αγαθών-Κοινωνικού  

Παντοπωλείου. 

  Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος, εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους 

των ΟΤΑ, σύμφωνα με την με αριθ. 43726/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019):«Παροχή 

μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και 

μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ. 87669/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ  4584/Β/13-12-2019): «Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών 

και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)» 

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 

240/Α/12-12-12) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ Α/25-1-2013) ισχύουν τα εξής:  

«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών 

παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, 

καταργείται». 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.6/2020 ενιαία μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ως 

πρωτογενές με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 20REQ006589742, οι προς ανάθεση συμβάσεις 

εκτιμώμενης αξίας 486.234,24 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. [13% ή 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια 

είδη] (=66.054,90 ευρώ), ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 552.289,14 €, έχουν ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Είδη παντοπωλείου Φ.Π.Α. 13%», εκτιμώμενης αξίας 111.699,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 2: «Ελαιόλαδο», εκτιμώμενης αξίας 10.454,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 3: «Αναψυκτικά/χυμοί», εκτιμώμενης αξίας 9.730,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 4: «Είδη κρεοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 44.245,94 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 5: «Είδη οπωρολαχανοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 35.397,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 6: «Είδη αρτοποιείου», εκτιμώμενης αξίας 35.398,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΤΜΗΜΑ 7: «Είδη ζαχαροπλαστείου», εκτιμώμενης αξίας 16.128,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 8: «Είδη ιχθυοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 24.777,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% 
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ΤΜΗΜΑ 9: «Φρέσκο γάλα», εκτιμώμενης αξίας 198.402,60  ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  

Με την με αρ. 31/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων: α) για την προμήθεια ειδών διατροφής και φρέσκου γάλακτος για 

την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: Ο.Κ.Α.Π.Α. και 

β) για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, για το έτος 2020 

(ΑΔΑ: 68ΓΞΩΗ8-ΗΡ5). 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, με τις με αρ.422/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006602030, ΑΔΑ: ΨΖΟΘΩΗ8-18Ω), 

423/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006602037, ΑΔΑ: 9ΩΡΗΩΗ8-0Υ6), 424/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006602041, ΑΔΑ: 68ΥΓΩΗ8-

99Ι), 425/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006602049, ΑΔΑ: 9ΓΨ6ΩΗ8-71Θ), 426/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006602053, ΑΔΑ: 

ΩΡ3ΟΩΗ8-ΨΛΔ), 427/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006602057, ΑΔΑ: ΩΔ50ΩΗ8-6ΙΝ), 428/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006602060, 

ΑΔΑ: 6ΥΟΠΩΗ8-ΒΩΩ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δήμου εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις . 

 Επιπλέον, με τις με αρ.55/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006595452, 20REQ006595381, 20REQ006595302,  ΑΔΑ: 

6Ι61ΟΚ79–Χ5Η), 56/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006595232, ΑΔΑ: Ψ512ΟΚ79 –ΚΡ2), 57/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006595185, 

ΑΔΑ: ΨΚΕΓΟΚ79-1Λ7), 58/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006595103, ΑΔΑ: ΩΔΩΖΟΚ79-73Β), 59/2020 (ΑΔΑΜ: 

20REQ006594955, ΑΔΑ: Ω5Α0ΟΚ79-7ΥΖ), 60/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006594772, ΑΔΑ: ΩΙΩΨΟΚ79 -ΖΣΦ), 61/2020 

(ΑΔΑΜ: 20REQ006594657, ΑΔΑ: ΩΗΓ2ΟΚ79-ΣΑΛ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις . 

 Με την με αρ.106/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  ΨΓΦ2ΩΗ8-4ΗΒ), εγκρίθηκαν: η 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), οι τεχνικές προδιαγραφές 

της με αρ. 6/2020 ενιαίας μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ.5600/28-04-2020 διακήρυξη Δημάρχου, η 

προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-04-2020 

και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28-04-2020. Κατά την ίδια ημερομηνία 

δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC006629166) καθώς και η διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006633881), η οποία και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας 

αύξοντα αριθμό συστήματος: 91086. Επιπλέον, η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 

9ΩΟΣΩΗ8-ΕΒΕ) και στον ελληνικό τύπο. Συγκεκριμένα, στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΧΤΥΠΟΣ». Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εγγράφων της 

σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 25-05-2020 και ώρα: 17:00. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  έγινε τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 29-05-2020 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και τη σύνταξη του 

σχετικού ενιαίου πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε από την ως άνω 

επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» μόνο στην αναθέτουσα αρχή, η Οικονομική Επιτροπή με 

την υπ’ αριθμ.280/2020 απόφασή της (ΑΔΑ: 9Ψ7ΛΩΗ8-Λ0Ξ) καθόρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

του φακέλου των οικονομικών προσφορών την 1η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Βάσει της ως άνω απόφασης, κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 29/09/2020, η ειδική πρόσκληση 

περί ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή 

πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

Κατά την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα, έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  φακέλων όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση των 

φακέλων των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 

συνέταξε το 2ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.  

Με την υπ’ αριθμ.294/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗ7ΠΩΗ8-ΡΥΥ) εγκρίθηκαν:  

1. Το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά».  

2. Το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»  

3. Η ανάδειξη των κατωτέρω οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού ανά τμήμα: 

Α. SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS, για τα Τμήματα 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ 

και 8: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ.  

Β. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, για το Τμήμα 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Τμήμα 9 :ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  

Δ. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, για τα Τμήματα 2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, 5: ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ και  7: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. για το Τμήμα 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.  

Η εν λόγω απόφαση, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιήθηκε στις 19-10-2020 στους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.294/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους στις 02-11-2020, μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αρ.πρωτ.15341/30-10-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Στις 12-11-2020 απεστάλη μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης (επιτροπή 

διαγωνισμού) αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αντιγράφων ποινικών μητρώων δύο εκ των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 9 : ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνοδευόμενο με τις σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις από 

τις οποίες αποδεικνύεται ότι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση των ως άνω δικαιολογητικών. Η αρμόδια Επιτροπή, 

συνέταξε το 3ο πρακτικό γνωμοδότησης επί του αιτήματος, το οποίο και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ 

αριθμ.360/2020 απόφασή της (ΑΔΑ: 932ΩΩΗ8-1Ψ9).   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Επίσης, στις 06-11-2020 απεστάλη μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 

(επιτροπή διαγωνισμού) αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα:  1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,  3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ και  8 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ με την επωνυμία: SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS συνοδευόμενο με τις σχετικές αιτήσεις-

υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των ως άνω δικαιολογητικών. Η 

αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε το 4ο πρακτικό γνωμοδότησης επί του αιτήματος, το οποίο και ενέκρινε η Οικονομική 

Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ.421/2020 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΞΒΑΩΗ8-6Χ2).  

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης έγινε στις 17-11-2020, ημέρα 

Τρίτη, από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία μετά την έκδοση των υπ’ αριθμ.360/2020 και 421/2020 αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής συνέταξε το 5ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

«Στο Ψυχικό, την 29-01-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 

Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας 

σύναψης συμβάσεων: α)για την  προμήθεια ειδών διατροφής και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: Ο.Κ.Α.Π.Α. και β) για την προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το έτος 2020, που συστήθηκε με την 

υπ’ αριθ.31/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου, να προβεί  στον έλεγχο και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες στο πλαίσιο διενέργειας του με αριθμό 

91086 ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων  της με αριθμό 5600/28-04-2020 διακήρυξης Δημάρχου, για την 

προμήθεια  τροφίμων  και φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), για δύο έτη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας  552.289,14  € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

2. Τακτικό Μέλος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ 

3. Τακτικό Μέλος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

1. Με το 2ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανωτέρω διακήρυξης, η 

παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των εξής οικονομικών φορέων ως προσωρινών αναδόχων ανά τμήμα: 

Α. SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS, για τα Τμήματα 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ 

και 8: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ.  

Β. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, για το Τμήμα 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Τμήμα 9 :ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ  

Δ. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, για τα Τμήματα 2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, 5: ΕΙΔΗ 
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ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ και  7: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. για το Τμήμα 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.  

Με την υπ΄αριθ.294/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗ7ΠΩΗ8-ΡΥΥ), η οποία κοινοποιήθηκε 

στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 19-10-2020, εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγών, στάλθηκε 

στους προσωρινούς αναδόχους στις 02-11-2020, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η με αρ.πρωτ.15341/30-10-

2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf στον φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 της 

διακήρυξης δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. 

 

Επιπλέον, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή κλήθηκαν να προσκομίσουν 

τα ως άνω δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), 

σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό στο εξωτερικό μέρος του, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: α) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ β) Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής γ) το αντικείμενο της 

ανάθεσης δ) τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου και ε) αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

3. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 17-11-2020, η 

παρούσα επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης με την εξής σειρά:  

1. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ στις 3-11-2020  

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. στις 5-11-2020 

3. SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS στις 6-11-2020 

4. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στις 8-11-2020 

5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις 12-11-2020 

Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.  

4. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν ανά συμμετέχοντα  είναι τα ακόλουθα: 

 

α) ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ: 

1. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών και μελών Δ.Σ. 

2. Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου  

3. Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και μη λύσης εταιρίας 

4. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.2 παρ. (γ)  της διακήρυξης . 

5. Ένορκη βεβαίωση του άρθρου 2.2.3.3 της διακήρυξης. 

6. Ένορκη βεβαίωση του άρθρου 2.2.3.2 (γ) της διακήρυξης 

7. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.7 της διακήρυξης. 

8. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης . 

9. Πιστοποιητικά δικαστικών και διοικητικών αρχών περί α) μη πτώχευσης β) μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης 

γ) μη αναγκαστική διαχείρισης δ)μη διορισμού εκκαθαριστή ε)μη ειδικής εκκαθάρισης στ) μη θέσεως σε 

καθεστώς εξυγίανσης. 
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10. Ποινικά μητρώα μελών Δ.Σ. 

11. Πρακτικά Δ.Σ. συμμετοχής και εκπροσώπησης. 

12. Πιστοποιητικά ISO. 

13. ΦΕΚ εταιρίας. 

14. Υπ. Δήλωση ασφαλιστικών φορέων. 

15. Υπ. Δήλωση περί ισχύος νομιμοποιητικών εγγράφων. 

Τους ισολογισμούς των ετών 2016, 2017 και 2018 η εταιρία τους έχει καταθέσει στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 

Επιτροπή,  λαμβάνοντας τον 15675/4-11-2020 αριθμό πρωτοκόλλου. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου 

είναι εμπρόθεσμη. 

 

β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. 

1. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαιώσεις ασφαλιστικών & φορολογικών εισφορών 

2. Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε.Α. 

3. Άδεια Λειτουργίας Αρτοποιείου 

4. Καταστατικό 

5. Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος 

6. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος 

7. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και Συμβάσεις  

8. Μητρώο ΑΑΔΕ  με ΚΑΔ και βεβαιώσεις έναρξης εργασιών 

9. Πιστοποιητικό ISO 22000: 2005 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2.2.3.2 παρ. (α) και παρ.(γ) της διακήρυξης 

11. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2.2.3.3 της διακήρυξης 

12. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2.2.3.7 της διακήρυξης 

13. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης 

14. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 2.2.3.1 της διακήρυξης 

15. Υπεύθυνη Δήλωση ασφαλιστικών φορέων 

16. Υπεύθυνη Δήλωση περί ακρίβειας φωτοαντιγράφων από τα πρωτότυπα 

17. Υπεύθυνη Δήλωση ετησίων κύκλων εργασιών 2016-2019 

18. Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου και προσωπικού 

19. Υπεύθυνη Δήλωση διάθεσης κατάλληλου οχήματος 

20. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας 

21. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολογικού εξοπλισμού 

22. Υπεύθυνη Δήλωση κατάθεσης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 

23. Υπεύθυνη Δήλωση άριστης ποιότητας τροφίμων, διάθεσης κατάλληλων οχημάτων, αποδοχής τεχνικών 

προδιαγραφών 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 

Επιτροπή,  λαμβάνοντας τον 15811/06-11-2020 αριθμό πρωτοκόλλου. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου 
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είναι εμπρόθεσμη. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά 

και σε έντυπη μορφή  και έχοντας υπόψη το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)  

διαπίστωσε ότι: 

 

Α.- Κατά παράβαση των οριζόμενων στην 5600/28-04-2020 διακήρυξη ο οικονομικός φορέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ως νομικό πρόσωπο με τη μορφή Ε.Ε. δεν προσκόμισε: 

1) Το προβλεπόμενο στην παρ. Β.5 του άρθρου 2.2.9.2 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης που εκδίδεται 

από το ΓΕΜΗ . Αντ’ αυτού προσκόμισε καταστατικό, ήτοι «συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού 

ομορρύθμου εταιρείας και μετατροπή αυτής σε ετερόρρυθμο» με ημερομηνία 22/04/2017.   

2) Το προβλεπόμενο στην παρ. Β.5 του άρθρου 2.2.9.2 πιστοποιητικό για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 

και των μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ. 

3) Το προβλεπόμενο στην παρ. Β.1 του άρθρου 2.2.9.2 πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ 

4) Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων  με τα οποία αποδεικνύεται η χρηματοοικονομική του κατάσταση 

σύμφωνα με την παρ. Β.3 του άρθρου 2.2.9.2   

5) Τις προβλεπόμενες  στην παρ. Β.5  του άρθρου 2.2.9.2  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  του νομίμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους τα νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης  της εταιρείας 

 

Β.- 1)  Το υποβληθέν  πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, φέρει ημερομηνία 

έκδοσης 19/02/2019, κατά παράβαση της παρ. Β.2 του άρθρου 2.2.9.2, όπου ρητά αναφέρεται ότι θα πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (ως εξάλλου ορίζεται και στην παρ. 

12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/20160 

2) Το υποβληθέν αντίγραφο Ποινικού Μητρώου φέρει  ημερομηνία έκδοσης 11/06/2020 κατά παράβαση της 

παραγράφου Β.1 του άρθρου 2.2.9.2, όπου ρητά αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρείς  (3) μήνες  

πριν από την υποβολή του.  Το ίδιο ισχύει και με  τις ημερομηνίες έκδοσης των  Πιστοποιητικών Δικαστικών και 

Διοικητικών αρχών περί α) μη πτώχευσης-δήλωσης παύσης πληρωμών, β) μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, γ) μη 

αναγκαστικής διαχείρισης, δ) μη διορισμού εκκαθαριστή, ε) μη ειδικής εκκαθάρισης στ) μη θέσεως σε καθεστώς 

εξυγίανσης-συνδιαλλαγής.  

Ως εκ τούτου έχει καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την έκδοση 

επικαιροποιημένων  Πιστοποιητικών με αρ.243820/2020 χωρίς να φαίνεται η ημερομηνία κατάθεσης και χωρίς να 

έχει υποβάλει αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΓΕΜΗ (http: //www.businessportal.gr) 

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη δυνατότητα που παρέχεται, η παρούσα επιτροπή προέβη σε Αναζήτηση Δημοσίων 

Στοιχείων Επιχείρησης (Δημοσιότητα ΓΕΜΗ) με στοιχείο αναζήτησης τόσο τον ΑΦΜ (998510696) του οικονομικού 

φορέα όσο και τον αριθμό ΓΕΜΗ (086969102000) και διαπιστώσαμε ότι:  

- Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας με τα ανωτέρω στοιχεία (ΑΦΜ 998510696) –αριθμό ΓΕΜΗ 

086969102000) εμφανίζεται ως ενεργή επιχείρηση νομικής μορφής Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε» 
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- Υπάρχει αναρτημένη η υπ΄αριθμ. πρωτ. 1249566/20-08-2018 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η., από 

την οποία  προκύπτει ότι από 20-08-2018 έχει συντελεστεί η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 086969102000, σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία σύμφωνα με το από 04-05-2018 καταστατικό μετατροπής, το οποίο καταχωρήθηκε 

στο ΓΕΜΗ στις 11/07/2018 με ΚΑΚ  1421360. 

Μετά τον ως άνω έλεγχο, προκύπτει σαφώς ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας με επωνυμία 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. και ΑΦΜ: 998510696 έχει προβεί σε τροποποίηση τόσο της νομικής μορφής 

της εταιρείας από Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε. όσο και της επωνυμίας αυτής από 20-08-2018 χωρίς όμως να έχει δηλώσει την 

τροποποίηση αυτή  στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα τα κρίσιμα για τη 

διαγωνιστική διαδικασία πιστοποιητικά-βεβαιώσεις ακόμη και από τις δικαστικές αρχές, να έχουν εκδοθεί  επ΄ 

ονόματι εταιρείας με διαφορετική μορφή, που ουσιαστικά δεν υφίσταται. 

Επίσης  και τα προβλεπόμενα από τον Ν. 4412/2016 λοιπά έγγραφα-δικαιολογητικά συμμετοχής (ΕΕΕΣ,  Τεχνική 

Προσφορά, Οικονομική Προσφορά κλπ.) που υποβλήθηκαν κατά την διαγωνιστική διαδικασία, τα οποία 

συντάσσονται από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα έχουν συνταχθεί επ΄ ονόματι  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» και υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, συνεπώς από οικονομικό φορέα που έχει 

ήδη αλλάξει νομική μορφή αλλά και επωνυμία, άρα δεν υφίσταται. 

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπήρξε προσπάθεια παραπλάνησης της αναθέτουσας αρχής, με την 

προσκόμιση μέρους ή /και παλαιότερης έκδοσης των προβλεπομένων, τόσο από το νόμο όσο και από την οικεία 

διακήρυξη του διαγωνισμού, αποδεικτικών μέσων-δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Επίσης, η επιτροπή διαπίστωσε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφαση  15/2020 του Δήμου Βριλησσίων(ΑΔΑ: 

90ΜΕΩ9Ρ-ΘΒΞ)  είχε υποστεί  κυρώσεις με κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του υπέρ του Δήμου Βριλησσίων. 

Ωστόσο, στο ΕΕΕΣ του διαγωνισμού μας έχει δηλώσει ως απάντηση «ΟΧΙ» στο ερώτημα «Πρόωρη καταγγελία, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις», γεγονός που καταδεικνύει ότι  έχει αποκρύψει πληροφορίες από το 

Δήμο μας. Βάσει του ΕΕΕΣ υποπίπτει στο παράπτωμα «Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα 

υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών», λόγος που αποκλείει τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, 

καθώς διαπιστώθηκε ότι:  

α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, 

β) δεν υπέβαλε στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα η εν λόγω προσφορά προτείνεται να απορριφτεί και να καταπέσει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72  του 

Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της με αριθμό πρωτ. 5600/28-04-2020 διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

 

γ) SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS 

1. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και Βεβαιώσεις ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών  

2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Ε.Β.Ε.Α 

3. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.2 παρ.(α) της διακήρυξης. 

4. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.2 παρ.(γ) της διακήρυξης 

5. Ένορκη βεβαίωση και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 2.2.3.3 της διακήρυξης 
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6. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.7 της διακήρυξης 

7. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης 

8. Υπ. Δήλωση ασφαλιστικών φορέων 

9. Υπ. Δήλωση περί ισχύος νομιμοποιητικών εγγράφων και ακρίβειας φωτοαντιγράφων από τα πρωτότυπα 

10. Άδειες καταλληλότητας οχημάτων με ψυκτικό μηχανισμό 

11. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων  

12. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και Συμβάσεις 

13. Ισολογισμοί 2017,2018 και αποτελέσματα χρήσης 2017,2018 

14. Φορολογικές δηλώσεις Ε3 2016,2017,2018 

15. Μητρώο ΑΑΔΕ με ΚΑΔ και βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών 

16. Κατάσταση δημοσίων παραληπτών 2017-2019 

17. Πιστοποιητικό απολύμανσης φορτηγού 

18. Πίνακας προσωπικού 

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 

Επιτροπή,  λαμβάνοντας τον 15993/10-11-2020 αριθμό πρωτοκόλλου. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου 

είναι εμπρόθεσμη. 

 

Επισημαίνεται ότι στις 06-11-2020 απεστάλη μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ αίτημα προς την παρούσα επιτροπή για 

την παράταση της προθεσμίας υποβολής α) του αντιγράφου ποινικού μητρώου και β) των πιστοποιητικών περί μη 

κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, αναγκαστικής διαχείρισης και περί μη 

κήρυξης πτώχευσης   του προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα:  1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,  3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ 

και  8 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, «SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS», συνοδευόμενο με τις σχετικές αιτήσεις-

υπεύθυνες δηλώσεις (και από τις οποίες αποδεικνύεται ότι είχε αιτηθεί τη χορήγηση των ως άνω δικαιολογητικών 

μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ με αριθμό πρωτ. αιτήματος 650920 /30-10-

2020 και μέσω της ΠΥΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ –ΟΣΔΔΥ με αρ. πιστοποιητικών κατάθεσης 

249188 και 32496/5-11-2020), η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 421/14-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΒΑΩΗ8-6Χ2) απόφαση 

Ο.Ε. και τα οποία υπέβαλε στις 3-12-2020 μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και στις 4-12-2020 σε έντυπη μορφή (αρ. 

πρωτ.  φακέλου ελλειπόντων δικαιολογητικών: 17468/4.12.2020) 

 

δ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

1. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και Βεβαιώσεις ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών  

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας 

3. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Ε.Β.Ε.Α 

4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης 

6. Πιστοποιητικό δικαστικών αρχών για λοιπές περιπτώσεις 

7. Πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ 

8. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.2 παρ (α) και παρ.(γ) της διακήρυξης. 

9. Ένορκη βεβαίωση και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 2.2.3.3 παρ.(β) της διακήρυξης 
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10. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.3 της διακήρυξης 

11. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.7 της διακήρυξης 

12. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.5 της διακήρυξης 

13. Υπ. Δήλωση ασφαλιστικών φορέων 

14. Υπ. Δήλωση περί ισχύος νομιμοποιητικών εγγράφων και ακρίβειας φωτοαντιγράφων από τα πρωτότυπα 

15. Υπ. Δήλωση αρ. 74 του ν. 4412/2016 

16. Άδειες καταλληλότητας οχημάτων με ψυκτικό μηχανισμό 

17. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων  

18. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης 

19. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και Συμβάσεις 

20. Ισολογισμοί 2016, 2017,2018 και αποτελέσματα χρήσης 2017,2018 

21. Μητρώο ΑΑΔΕ με ΚΑΔ και βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών 

22. Κατάλογος συμβάσεων 

23. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

24. Πιστοποιητικό απολύμανσης φορτηγού 

25. Πίνακας προσωπικού 

26. Σύμβαση συλλογής ζωικών αποβλήτων 

27. Πιστοποιητικά ISO: 9001 και ISO: 22000 του ιδίου και προμηθευτών 

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 

Επιτροπή,  λαμβάνοντας τον 16067/11-11-2020 αριθμό πρωτοκόλλου. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου 

είναι εμπρόθεσμη 

 

ε)ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών και μελών Δ.Σ. 

2. Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ. 

3. Μητρώο ΑΑΔΕ με ΚΑΔ 

4. Υπ. Δήλωση για ασφαλιστικούς φορείς 

5. Υπ. Δήλωση για μη έκδοση απόφασης αποκλεισμού (άρθρο 2.2.3.7 της διακήρυξης). 

6. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.2 παρ. (α)  της διακήρυξης . 

7. Υπ. Δήλωση τήρησης υποχρεώσεων  

8. Υπ. Δήλωση για την μεταφορά και παράδοση ειδών 

9. Υπ. Δήλωση περί μη επιβολής προστίμων από ΣΕΠΕ  

10. Υπ. Δήλωση του άρθρου 2.2.3.3 της διακήρυξης. 

11. Υπ. Δήλωση για ισχύ εγγράφων εκπροσώπησης. 

12. Πιστοποιητικά δικαστικών και διοικητικών αρχών περί α) μη πτώχευσης β) μη κατάθεσης δικογράφου 

αίτησης πτώχευσης-Δήλωση παύσης πληρωμών γ) μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δ)περί μη λύσεως 

εταιρείας, ε)περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων, στ)  περί  μη 

κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης  ζ) περί  μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή 
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/ συνεκκαθαριστή, η) περί  μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης θ) περί  μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης 

13. Ποινικά μητρώα μελών Δ.Σ. πλην δύο (2) 

14. ΦΕΚ σύστασης εταιρίας – Καταστατικό  

15. Πιστοποιητικό  Ε.Β.Ε.Θ. 

16. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  

17. Συμβάσεις με άλλους Δήμους και Φορείς 

18. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης άλλων Δήμων και Φορέων 

19. Άδειες Κυκλοφορίας οχημάτων  

20. Βεβαιώσεις -  άδειες καταλληλότητας οχημάτων με ψυκτικό μηχανισμό 

21. Οικονομικές καταστάσεις ετών 2016 -2017 -2018 

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 

Επιτροπή,  λαμβάνοντας τον 16254/13-11-2020 αριθμό πρωτοκόλλου. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου 

είναι εμπρόθεσμη. 

Επισημαίνεται ότι στις 12-11-2020 απεστάλη μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ αίτημα προς την παρούσα επιτροπή για 

την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αντιγράφων ποινικών μητρώων δύο εκ των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 9 :ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνοδευόμενο με τις σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις (αριθμοί αιτημάτων προς το 

ΚΕΠ Κουφαλίων: 6934420 και 6934388) από τις οποίες αποδεικνύεται ότι είχαν αιτηθεί τη χορήγηση των ως άνω 

δικαιολογητικών, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 360/20-11-2020 (ΑΔΑ:932ΩΩΗ8-1Ψ9) απόφαση Ο.Ε. και τα 

οποία υπέβαλε στις 13/11/2020 μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 

 

Α.- Να κατακυρωθεί, η προμήθεια  ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.) και φρέσκου 

γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου στις κατωτέρω εταιρείες  ανά 

Τμήμα και συγκεκριμένα:   

 

α) SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS, Θερμοπυλών 35 Τ.Κ.: 152 35-Βριλήσσια, ΑΦΜ: 031275077, ΔΟΥ: 

Χολαργού,  για τα Τμήματα:  

1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, μέχρι του ποσού των 56.885,30 ευρώ πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 13%, εκ των 

οποίων τα 8.172,82 ευρώ αφορούν το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και τα 48.712,48 ευρώ αφορούν το Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου, 

3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- ΧΥΜΟΙ, μέχρι του ποσού των 3.080,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και 

8: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 38% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του ποσού των 

15.357,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% 
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 β)  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με τον δ. τ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, Θεοτοκοπούλου 23 & Καυτατζόγλου 19, 

Τ.Κ.: 111 44-Αθήνα, ΑΦΜ:093617493, ΔΟΥ: Γαλατσίου,   

 για το Τμήμα 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  για τα εξής είδη: α) κοτόπουλο  τύπου 65%, για το οποίο προσέφερε 

ποσοστό έκπτωσης 26% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος 

εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής μέχρι του ποσού των 9.649,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%  και β) Κρέας μοσχάρι 

μπούτι και κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 26% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του 

ποσού των 23.092,74 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλ. μέχρι του συνολικού ποσού των 32.742,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

13% 

 γ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. «ΜΕΒΓΑΛ  Α.Ε.» , Κουφάλια 

Τ.Κ.: 57 100-Θεσσαλονίκη ΑΦΜ: 094055557, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, για το Τμήμα  9: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, η 

προσφορά της οποίας ανέρχεται σε 0,76 ευρώ/λίτρο πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. μέχρι του ποσού των 

131.118,24 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% εκ των οποίων τα 109.549,44 ευρώ αφορούν το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και 

τα 21.568,80 ευρώ το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. 

δ) ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, με δ.τ.  «ΑΜΑΝΤΑ  Α.Ε.», Παπαδοπούλου 1-3, Αγ. Ι. Ρέντης 

Τ.Κ.: 182 33, ΑΦΜ:099720133, ΔΟΥ:  ΦΑΕ Πειραιά, για τα Τμήματα: 

2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, για το οποίο προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 43,6%  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του ποσού των 5.896,48 ευρώ 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13%, εκ των οποίων τα 1.892,08 ευρώ αφορούν το Δήμο  Φιλοθέης-Ψυχικού και 

τα 4.004,40 ευρώ αφορούν το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. 

5: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του 

ποσού των 34.335,48 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και 

7: ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, μέχρι του ποσού των 12.268,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

 γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Β.- 1. Να   απορριφθεί  η  προσφορά  του αναδειχθέντος  προσωρινού αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ε .  (ΑΦΜ: 998510696), Λεωφ. Βραυρώνος  60 ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την εκτέλεση της 

προμήθειας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

2.- Να γίνει  κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης συμμετοχής του, ήτοι Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης  

985/20-05-2020 που έχει εκδοθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ύψους  

707,96 ευρώ , που έχει προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή  του άρθρου  

2.2.2  της με αριθ. πρωτ. 5600/28-04-2020 διακήρυξης του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 20PROC006633881. 

3. Να κληθεί ο προσφέρων την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το 

τμήμα 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, με την επωνυμία: ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ Ο.Ε., η 

προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσόν των 28.472,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% για το 
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σύνολο των ειδών του τμήματος, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.2.της  διακήρυξης». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ Α 197/12-10-2020) η Οικονομική Επιτροπή: 

 «στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 

έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 

σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και 

παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016». 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ-171 Α)  και ισχύει: «Στην απόφαση 

κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 και επόμενα» του ν.4412/2016. 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

 «Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης». 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το 5ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος, για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)  

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού ανά τμήμα ως εξής: 

α) SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS, Θερμοπυλών 35 Τ.Κ.: 152 35-Βριλήσσια, ΑΦΜ: 031275077, ΔΟΥ: 
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Χολαργού,  για τα Τμήματα:  

1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, μέχρι του ποσού των 56.885,30 ευρώ πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 13%, 

εκ των οποίων τα 8.172,82 ευρώ αφορούν το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και τα 48.712,48 ευρώ αφορούν το 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, 

3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- ΧΥΜΟΙ, μέχρι του ποσού των 3.080,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

και 

8: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 38% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας 

Αττικής, μέχρι του ποσού των 15.357,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% 

 β)  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με τον δ. τ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, Θεοτοκοπούλου 23 & 

Καυτατζόγλου 19, Τ.Κ.: 111 44-Αθήνα, ΑΦΜ:093617493, ΔΟΥ: Γαλατσίου,  για το Τμήμα 4: ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  για τα εξής είδη: α) κοτόπουλο  τύπου 65%, για το οποίο προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 26% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος 

εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής μέχρι του ποσού των 9.649,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%  και β) Κρέας 

μοσχάρι μπούτι και κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 26% στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της 

Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του ποσού των 23.092,74 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλ. μέχρι του συνολικού 

ποσού των 32.742,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

γ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. «ΜΕΒΓΑΛ  Α.Ε.» , 

Κουφάλια Τ.Κ.: 57 100-Θεσσαλονίκη ΑΦΜ: 094055557, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, για το Τμήμα  9: 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, η προσφορά της οποίας ανέρχεται σε 0,76 ευρώ/λίτρο πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

μέχρι του ποσού των 131.118,24 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% εκ των οποίων τα 109.549,44 ευρώ αφορούν το 

Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και τα 21.568,80 ευρώ το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. 

δ) ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, με τον δ.τ.  «ΑΜΑΝΤΑ  Α.Ε.», Παπαδοπούλου 1-3, Αγ. 

Ι. Ρέντης Τ.Κ.: 182 33, ΑΦΜ:099720133, ΔΟΥ:  ΦΑΕ Πειραιά, για τα Τμήματα: 

2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, για το οποίο προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 43,6%  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του ποσού 

των 5.896,48 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13%, εκ των οποίων τα 1.892,08 ευρώ αφορούν το 

Δήμο  Φιλοθέης-Ψυχικού και τα 4.004,40 ευρώ αφορούν το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. 

5: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας 

Αττικής, μέχρι του ποσού των 34.335,48 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και 

7: ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, μέχρι του ποσού των 12.268,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24% 

γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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3. α) Την απόρριψη της προσφοράς  του αναδειχθέντος  προσωρινού αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ε .  (ΑΦΜ: 998510696), Λεωφ. Βραυρώνος  60 ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, για την εκτέλεση 

της προμήθειας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

β) Την  κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του υπέρ του Δήμου, ήτοι  του υπ’ αριθμ. 985/20-05-2020 

Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης  που έχει εκδοθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων,  ύψους  707,96 ευρώ. 

4. Την αποστολή πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.2 της  υπ’ αριθμ.πρωτ.5600/28-04-2020 διακήρυξης, στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το τμήμα 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, με την 

επωνυμία: ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ Ο.Ε., η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσόν 

των 28.472,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% για το σύνολο των ειδών του τμήματος. 

 

           Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. θ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 

παρ.1 Του Ν. 4735/2020, 

4. Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12) 

που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ Α/25-1-2013), 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.4 και του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 4555/2018, 

7. Την με αριθμ. 43726/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019):«Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 

προληπτικής ιατρικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 87669/2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019): «Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων 

αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)», 

8. Την υπ’ αριθμ. 6/2020 ενιαία μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, 

9. Τις  με αριθμ. 31/2020, 106/2020, 280/2020, 294/2020, 360/2020 και 421/2020  

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

10. Τις με αριθμ.422/2020, 423/2020, 424/2020, 425/2020, 426/2020, 427/2020 και 428/2020 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης του Δήμου μας, 

11. Τις με αριθμ. 55/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 59/2020, 60/2020, και 61/2020 αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.), 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5600/28-04-2020 διακήρυξη Δημάρχου, 

13. Το από 29-05-2020  1ο ενιαίο Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών,   
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14. Το από 01-10-2020 2ο  Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, 

15. Το 3ο και 4ο  πρακτικό γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής επί αιτημάτων του αναδόχου, 

16. Το από 17-11-2020 5ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το 5ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος, για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)  

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού ανά τμήμα ως εξής: 

α) SKOURIAS, ANDRE ALEXANDROS, Θερμοπυλών 35 Τ.Κ.: 152 35-Βριλήσσια, ΑΦΜ: 031275077, ΔΟΥ: 

Χολαργού,  για τα Τμήματα:  

1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, μέχρι του ποσού των 56.885,30 ευρώ πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 13%, 

εκ των οποίων τα 8.172,82 ευρώ αφορούν το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και τα 48.712,48 ευρώ αφορούν το 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, 

3: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- ΧΥΜΟΙ, μέχρι του ποσού των 3.080,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

και 

8: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 38% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας 

Αττικής, μέχρι του ποσού των 15.357,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% 

 β)  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με τον δ. τ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, Θεοτοκοπούλου 23 & 

Καυτατζόγλου 19, Τ.Κ.: 111 44-Αθήνα, ΑΦΜ:093617493, ΔΟΥ: Γαλατσίου,  για το Τμήμα 4: ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  για τα εξής είδη: α) κοτόπουλο  τύπου 65%, για το οποίο προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 26% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος 

εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής μέχρι του ποσού των 9.649,26 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%  και β) Κρέας 

μοσχάρι μπούτι και κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 26% στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της 

Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του ποσού των 23.092,74 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλ. μέχρι του συνολικού 

ποσού των 32.742,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

γ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. «ΜΕΒΓΑΛ  Α.Ε.» , 

Κουφάλια Τ.Κ.: 57 100-Θεσσαλονίκη ΑΦΜ: 094055557, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, για το Τμήμα  9: 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, η προσφορά της οποίας ανέρχεται σε 0,76 ευρώ/λίτρο πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

μέχρι του ποσού των 131.118,24 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13% εκ των οποίων τα 109.549,44 ευρώ αφορούν το 

Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και τα 21.568,80 ευρώ το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. 

δ) ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ, με τον δ.τ.  «ΑΜΑΝΤΑ  Α.Ε.», Παπαδοπούλου 1-3, Αγ. 

Ι. Ρέντης Τ.Κ.: 182 33, ΑΦΜ:099720133, ΔΟΥ:  ΦΑΕ Πειραιά, για τα Τμήματα: 

2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, για το οποίο προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 43,6%  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του ποσού 

των 5.896,48 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13%, εκ των οποίων τα 1.892,08 ευρώ αφορούν το 

Δήμο  Φιλοθέης-Ψυχικού και τα 4.004,40 ευρώ αφορούν το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. 

5: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, για τα οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας 

Αττικής, μέχρι του ποσού των 34.335,48 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και 

7: ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, μέχρι του ποσού των 12.268,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24% 

γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

3. α) Την απόρριψη της προσφοράς του αναδειχθέντος προσωρινού αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ε .  (ΑΦΜ: 998510696), Λεωφ. Βραυρώνος  60 ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, για την εκτέλεση 

της προμήθειας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  

β) Την  κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του υπέρ του Δήμου, ήτοι  του υπ’ αριθμ. 985/20-05-2020 

Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης  που έχει εκδοθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων,  ύψους  707,96 ευρώ. 

4. Την αποστολή πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.2 της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 5600/28-04-2020 διακήρυξης, στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το τμήμα 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, με την 

επωνυμία: ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ Ο.Ε., η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσόν 

των 28.472,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% για το σύνολο των ειδών του τμήματος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10ην Φεβρουαρίου 2021 

Ψυχικό, 19-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΥ9ΩΗ8-Ω23


		2021-02-23T12:20:38+0200
	Athens




