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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..330/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..24ης/21-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .21η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
..37903/17-11-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Έγκριση πρακτικών οριστικής κατακύρωσης 
αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017-2018». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης για την αµοιβή της Προέδρου του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής για το έτος 
2017». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, 
Ραυτακόπουλου Θεόδωρου, (1.372,68 €) και έγκριση απόδοσης 
Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΝΙΟΒΗΣ για ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της 
από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.620,00 € µε 
ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ.  227/2017 ΑΟΕ και την υπ’ αριθ. 281/2017 Α∆Σ 
για την πληρωµή του δικηγόρου Εµµ. Φραντζεσκάκη». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΦΥΤΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ για ζηµιά (2) ελαστικών (της δεξιάς πλευράς) του 
ΙΧΕ αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια υλικού & λογισµικού αναβάθµισης 
υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών 
απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), 
συνολικού προϋπολογισµού 129.437,40€». 
� ΘΕΜΑ 8ο: «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». 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και 
εντύπων»  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού»  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Τροχήλατων 
και Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης-Επισκευής 
Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»»  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Έκδοση και 
∆ιανοµή Ενηµερωτικού Εντύπου για τον Κανονισµό Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου»»  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό 
και Ευπρεπισµό Περιβάλλοντος Χώρου Περιπτέρου ∆.Κ. Σταµάτας»»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια σειρήνων 
συναγερµού Πολιτικής Άµυνας» του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την καταστροφή  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
πεύκου πάνω σε αυτό»  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Προµήθεια Άλατος» του 
∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από Κ.Α. των εξόδων ο.ε. 2017 και 
έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την παροχή Υπηρεσιών 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου»  
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για κατάθεση ή µη µηνυτήριας αναφοράς και 
αγωγής, λόγω συκοφαντικής δυσφήµισης του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Συµπλήρωση της µε αριθµό 115/2017 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής για δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα(9) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος    
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Κοντάκης Κυριάκος 
9. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..330/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «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». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
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 

ΑΔΑ: 7ΥΔΘΩ93-8ΤΑ



 

4 

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 
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 
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  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. 
 
 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 
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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 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. 
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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" 
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• 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) 

• 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 20.124,17 

  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.   
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Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 
� τις διατάξεις 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  
� τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης. 
� Την αριθ. 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 αριθ. 27/2017 απόφασης του Νοµικού Προσώπου Κοινωνική 

Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) ∆ήµου ∆ιονύσου "Η 
ΕΣΤΙΑ" 
� την αριθ. 139/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

∆ιονύσου (Α∆ΑΜ 17REQ006218401 20107-05-22) 
� την αριθ. 160/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: 

609ΕΩ93-4ΞΑ) 
� την 251/2017 Απόφαση της 
� το αριθ. Νο2/3-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/3-11-2017 της Ε∆ 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). 

2. Ανακηρύσσει την εταιρία «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 οριστικό ανάδοχο για τις ακόλουθες 
ενότητες ανά οµάδα, γιατί η προσφορά της 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 
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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 20.124,17 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α&Β 23.850,97 

 

Γενικό σύνολο ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
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 απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κοντάκης Κυριάκος. 
8. Κριεµάδης Στέφανος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 
Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ» 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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