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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                

                                                                 Αριθ. Απόφ. 533/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Παλλήνης της 14-11-2017. 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  

για την αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, οικονομικής 

προσφοράς  και δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ανάδειξη προμηθευτή με τίτλο 

«Προμήθεια και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους, μόνο για τα 

είδη Αρτοποιείου για το Φορέα «ΝΠΔΔ Οργανισμός  Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής 

Μέριμνας Δήμου Παλλήνης»  

 

Σήμερα, ΤΡΙΤΗ  14-11-2017 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 57/10-11-2017 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 

62 του Ν.3852/10.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ  (8) 

μέλη. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                          

ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:   

 

Η Ε.Δ.Δ. για λοιπές προμήθειες και προμήθειες αναλωσίμων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των 

διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών για το έτος 2017, με το 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 44537/09-11-2017 έγγραφό της, μας διαβίβασε προς έγκριση το Πρακτικό 

αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και 

δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια Τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους, μόνο για τα 

ΑΔΑ: ΨΠΨΩΩΞΚ-7ΨΕ



2 
 

 

είδη Αρτοποιείου για το Φορέα Α «ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας 

Δήμου Παλλήνης». 

 

Σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό:   

 

Λόγω αποκλεισμού από το επόμενο στάδιο του μοναδικού συμμετέχοντα για τον  ΦΟΡΕΑ Α 

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Παλλήνης την 

ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%, ΦΠΑ 24%) η επιτροπή εισηγήθηκε την προσφυγή 

στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εν λόγω προμήθεια. 

 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’ αριθμ. 74/2016 συνολική μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης 

ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 

 την υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, όπως 

ενέκρινε κατά πλειοψηφία το υπ’ αριθμ.2 πρακτικό αξιολόγησης και αποφάσισε την 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το τμήμα 2 «Είδη Αρτοποιείου». 

 το υπ’ αριθμ. 16287/25-4-2017 έγγραφο/ερώτημα του Δήμου Παλλήνης (αριθμ. 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2893/28-4-2017) με θέμα «Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, περί 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση γ’, 

υποπερίπτωση δδ’ του Ν.4013/2011 για την ανάθεση προμήθειας «Ειδών Αρτοποιείου» 

προϋπολογισθείσας δαπάνης € 25.506,70 χωρίς Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου 

Παλλήνης (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας), οικονομικού 

έτους 2017, σε συνέχεια εν μέρει άγονου, ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού με τη χρήση 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

 τη με αριθμό 40/2017 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με την οποία ομόφωνα παρέχεται σύμφωνη  

 γνώμη επί του αιτήματος του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ 

(δδ) ν. 4013/2011, προκειμένου να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας 

μέσω της διαδικασίας της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, βάσει της 

παραγράφου 2, περίπτωση β’ του άρθρου 26 του Ν.4412/2016, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης €25.506,70 χωρίς το Φ.Π.Α., λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό 

του νόμου προϋποθέσεων. 

 Την υπ’ αριθμ. 404/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης (ΑΔΑ: 

61Ψ2ΩΞΚ-ΧΨ9), όπως αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση, για το Τμήμα 2 «Είδη Αρτοποιείου», 

 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται   

 

Παρατηρεί τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το αρθ.1 «Δικαιούμενοι συμμετοχής» της αρ. 91360/2017 πρόσκλησης αναφέρεται 

ότι: 

«Σύμφωνα με την παρ.2 περίπτ.β, άρθρο 26 Ν. 4412/2016, δικαιούμενοι συμμετοχής είναι οι 

προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 και οι οποίοι κατά την 

προηγηθείσα ανοικτή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτοί.». 

Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Παλλήνης κατατέθηκε εμπρόθεσμα (αρ.πρωτ. 42749/30-

10-2017) σφραγισμένος φάκελος του μοναδικού συμμετέχοντα «ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ – ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε.», ο οποίος παραδόθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προς αξιολόγηση. 

Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου, βρέθηκαν δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι με 

εξωτερικές ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά».  

 

 

ΦΟΡΕΑΣ Α 

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Παλλήνης. 
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ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

(ΦΠΑ 13%, ΦΠΑ 24%) 

CPV : 15811000-6 «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ» 

ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΟΕ 

 

 

 παρατηρεί, για το μοναδικό συμμετέχοντα, τα εξής: 

 

▪ «ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΟΕ»:  

Διαπιστώθηκε η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.  

 

Κατά συνέπεια, η επιτροπή εισηγείται την πρόκριση της υποψήφιας επιχείρησης «ΑΡΕΤΗ 

ΤΣΟΥΚΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΟΕ» στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 

 

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης αρθ.5 : «Αποσφράγιση Προσφορών», «τα στάδια της 

διαδικασίας μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.». 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και στην αξιολόγηση της προσφοράς του συμμετέχοντα. 

        

 Αναλυτικά  η οικονομική προσφορές έχει  ως εξής: 

1. Η  οικονομική  προσφορά  της  εταιρείας ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε. : 

Α) Για το φορέα Α-Ομάδα Β «Είδη Αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜΔΠ», 

συνολικό ποσό  29.988,21 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%. 

Η Επιτροπή αξιολογώντας την παραπάνω οικονομική προσφορά διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με 

τους όρους της πρόσκλησης και την υπ’ αριθμ. 74/2016 μελέτη ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, και 

έκρινε ότι είναι στο σύνολό της αποδεκτή. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Παλλήνης την ανάδειξη ως οριστικού μειοδότη του κάτωθι προμηθευτή: 

 

 - ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε., με στοιχεία: Παλλάδος Αθηνάς 28 &  Ελαιών 

6 Παλλήνη, ΑΦΜ 099943250 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Τηλ.2106031943 FAX. 2106665634, για την 

προμήθεια ειδών αρτοποιείου για το φορέα Α-Ομάδα Β «Είδη Αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή 

ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜΔΠ», συνολικού ποσού  29.988,21 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%.  

 

Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 

1.Εγκρίνει το Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, 

οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 

υπαλλήλους, μόνο για τα είδη Αρτοποιείου για το Φορέα Α «ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» της Ε.Δ.Δ. για λοιπές προμήθειες και 

προμήθειες αναλωσίμων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας 

ανάθεσης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών για το έτος 2017, ως αναλυτικά αναφέρεται στην 

εισήγηση του Προέδρου. 

2.Κηρύσσει οριστικό μειοδότη για την ως άνω προμήθεια, την εταιρεία ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΥΚΑ-

ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε., με στοιχεία: Παλλάδος Αθηνάς 28 &  Ελαιών 6 Παλλήνη, ΑΦΜ 

099943250 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Τηλ.2106031943 FAX. 2106665634, για την προμήθεια ειδών 
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αρτοποιείου για το φορέα Α-Ομάδα Β «Είδη Αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜΔΠ», 

συνολικού ποσού  29.988,21 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%.  

3.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 533/2017 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

Ζούτσος  Αθανάσιος                                                  Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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