
   

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆Σ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 572 

 

 

Της 44
ης

 συνεδρίασης που έγινε την Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2018, ύστερα από τη µε αριθ. 

πρωτ.41660/866/7-9-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, 

Ζηλάκου Χαραλαµπία,  τακτικά µέλη και Αστεριάδου Καλλιόπη, αναπληρωµατικό.  

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, 

Καρβουνάς Νικόλαος,  Κάρλες Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα και Σαλπέας Ηλίας.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

 

               ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή µη του από 23-8-2018 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

και κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του  διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

για την εκτέλεση της προµήθειας «προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών 

Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων 

Βίας και των Παιδιών τους, για τις σχολικές χρονιές 2018-2019 και 2019-2020», 

προϋπολογισµού δαπάνης 441.629,81 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

 

Με τη µε αριθ. 236/2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση της ως 

άνω προµήθειας και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι  µε αριθ. ∆136 & ∆137/2018 αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης, οι οποίες αναρτήθηκαν στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 18REQ003039041 2018-05-04. 

Ακολούθως, µε τη µε αριθ. 300/2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του πιο πάνω διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού.  

 

Η προκήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε τον Νόµο, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 094-212985 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µε 

Α∆ΑΜ: 18PROC003125578  2018-05-21. 

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ : 

18PROC003125841 2018-05-21.  
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 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 25491/3610/23-05-2018 περιληπτική διακήρυξη, η οποία 

ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.piraeus.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων 

του ∆ηµαρχείου, δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, στις εφηµερίδες ∆ΗΜΟΤΗΣ και ΦΩΝΗ ΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, και µε την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η 

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00.  

 

 Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών (η οποία 

συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, ήτοι 

την Πέµπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων του, µε συστηµικό αριθµό 

57954 διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, συνέταξε το Πρακτικό Νο 1, σύµφωνα µε το οποίο 

έκανε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού την προσφορά της µοναδικής συµµετέχουσας εταιρείας  

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 

 

Στις 11/7/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. και κατόπιν της από 10/7/2018 ειδοποίησης της 

εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του διαγωνισµού, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της, συνέταξε δε το µε αρ. 2 

Πρακτικό της, σύµφωνα µε το οποίο την αναδεικνύει προσωρινή µειοδότρια του ως άνω διαγωνισµού.  

Τα πρακτικά Νο 1 & 2 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία τα 

ενέκρινε µε τη µε αρ. 493/2018 απόφασή της. Η απόφαση 493/2018 κοινοποιήθηκε, µέσω της 

πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 20-7-2018. 

 

∆υνάµει της παραπάνω απόφασης, προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος µε την µε αριθµ.  

38987/6010/2018 πρόσκληση, να προσκοµίσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η παραπάνω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο µέσω 

µηνύµατος από το  ΕΣΗ∆ΗΣ στις 10-8-2018.  

 

Στη συνέχεια, ο προσωρινός ανάδοχος, µε µήνυµά του µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στις 21/8/2018  

γνωστοποίησε ότι είχε υποβάλει τα εν λόγω δικαιολογητικά.  

Ακολούθως, στις 23-8-2018 και ώρα 10:00 π.µ. και κατόπιν της από 22-8-2018 σχετικής ενηµέρωσης, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση των  υποβαλλόµενων δικαιολογητικών και συνέταξε το 

Πρακτικό Νο3, το οποίο έχει ως εξής:  
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΄Yστερα από τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε: 

 

• τα  Πρακτικά Νο 1, 2 και 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

• τους όρους της διακήρυξης και τη µελέτη της Υπηρεσίας, 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Βρεφονηπιακών Σταθµών, Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

(Α∆ΑΜ: 18REQ002751903 2018-03-05), 

• την απόφαση ∆.Σ. µε αριθ. 164/2018 περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της εν λόγω προµήθειας, 

• τη µε αριθ. 236/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης), 

• τις µε αριθµ. ∆136/2018 και ∆137/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 

18REQ003039041 2018-05-04. 

• τη µε αριθ. 300/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση µελέτης- κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης), 

• την µε αριθ. 493/2018 απόφαση της Ο.Ε. (προσωρινός ανάδοχος) 

• τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού), 

• την προσφορά της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.  την οποία η Ο.Ε.  έκρινε συµφέρουσα λαµβάνοντας 

υπόψη την προσφερόµενη   έκπτωση και κυρίως την άµεση ανάγκη προµήθειας των εν λόγω 

ειδών,   καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου και του Ξενώνα 

Φιλοξενίας Κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους. 

 

Αφού συµβουλεύτηκε: 

 

• τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"), 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/194/2010) (διατάκτες), 

• του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

• τη µε αριθ. 57654/23-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β/1781/2017), που αφορά στη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

ΚΗΜ∆ΗΣ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

• Τη µε αριθ. 56902/215/2-6-2017  Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β/1924/2017) « Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ». 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) 

 

 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από διαλογική συζήτηση,   

 

 

     Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

 

1.  Εγκρίνει το  από 23-8-2018 Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά  στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του 

 διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας 

«προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του 

Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας και των Παιδιών τους, για τις 

σχολικές χρονιές 2018-2019 και 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 441.629,81 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

2.  Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την πιο πάνω προµήθεια στην εταιρεία 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ΑΦΜ 099720133, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), της οποίας τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη και η οποία προσέφερε ποσοστά έκπτωσης (επί της µέσης 

τιµής λιανικής πώλησης την ηµέρα παράδοσης), ως εξής: 

για την οµάδα Α΄: 5% 

για την οµάδα Β΄: 21% 

για την οµάδα Ε΄: 5% 

για την οµάδα ΣΤ΄: 8% 

και ποσοστά έκπτωσης στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ως εξής: 

για την οµάδα Γ΄: 5% 

για την οµάδα ∆΄: 3% 

και συνολική δαπάνη ποσού 366.287,66 € πλέον ΦΠΑ. 

 

Η δαπάνη για την  πιο πάνω προµήθεια, που ανέρχεται στο ποσό των 366.287,66 € πλέον ΦΠΑ, 

θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6481.01 έτους 2018 µε το ποσό των 40.000 € και τους οικείους των ετών 2019 

και  2020 µε το υπόλοιπο ποσό για τους ∆ηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και  τον  Κ.Α 

60.6481.09 έτους 2018 µε το ποσό των 3.000 € και τους οικείους των ετών 2019 και  2020 µε το 

υπόλοιπο ποσό για τον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους (Σχ. τα µε 

αριθ. 713 & 737 αιτήµατα ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 747 & 748 αντίστοιχα, του µητρώου 

δεσµεύσεων) 

Η πιο πάνω προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης που έχει 

συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή 

ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επ. του Ν.  

4412/16. 

 

 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

ΑΣΤΕΡΙΑ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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