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ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικ/κών προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΕ.ΔΗ.Κ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ καθώς και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 17ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 30η του μηνός IOYNIOY  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 5660/26-
06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
 
        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος  1. Γραφίδου Γεσθημανή 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Παραγιού Άννα  



  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 5539/24-6-2020 εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος 
λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας καθώς και το πρακτικό της επιτροπής,  που έχουν ως 
εξής : 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 Αποζθπάγιζηρ - αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών 

και ηελικήρ καηακύπωζηρ. 

 

 
 1. Πηελ Θαηζαξηαλή ζήκεξα ηελ Γεπηέξα 22 Ηνπλίνπ θαη ψξα 15:00, ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκαξρείν Θαηζαξηαλήο ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Λ.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 12/2020 

απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην 

δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα:  

ΡΟΝΦΗΚΥΛ, ΘΑΦΔ, ΑΦΔΤΗΚΑΡΥΛ, ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ ΛΔΟΝ, ΑΛΑΤΘΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΝΡΥΛ, 

ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΔΛΝΠ (1) ΔΡΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ 

ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ. « ΙΔΥΛΗΓΑΠ ΚΑΛΥΙΗΓΖΠ», ΡΖΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

(Θ.Δ.ΓΖ.Θ.) ΘΑΗ ΡΥΛ ΓΝΚΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΒΑΠΗΘΥΛ ΑΓΑΘΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗΠΑΟΗΑΛΖΠ 

(Αξηζκ. πξση.  Γηαθήξπμεο 2010-21/2/2020 ), ε νπνία έιαβε ηνλ αξηζκφ ζπζηήκαηνο 

ΔΠΖΓΖΠ: 85563, δεκνζηεχζεθε λνκίκσο θαη αλαξηήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ΑΓΑΚ: 20PROC006343644. 

Πηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξφληεο νη: 

1) Εηνχηνο Γεψξγηνο   

2) Κπαινχξδνο Ξαλαγηψηεο 

3) Ρνπάιεο Ξαλαγηψηεο  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε 

δηαθήξπμε, ε 19ε Ηνπλίνπ 2020 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ε 22ε 

Ηνπλίνπ 2020. 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ , ε 

Δπηηξνπή ζπλδέζεθε ζην ΔΠΖΓΖΠ κε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηεο (φλνκα ρξήζηε θαη πξνζσπηθφ 

θσδηθφ πξφζβαζεο), επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 85563 θαη δηαπίζησζε αθελφο 

φηη ν δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη 

αθεηέξνπ φηη είραλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο 

παξαθάησ ζπκκεηέρνληεο: 

1) ΑΚΑΛΡΑ ΔΚΝΟΗΘΖ ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΗ ΔΜΑΓΥΓΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΜΔΛΝΓΝΣΗΑΘΖ ΚΔΠΗΡΗΘΖ. 

2) SKOURIAS, ANDRE, ALEXANDROS. 

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ .  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ  ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ                                                       



 2. Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ 

απνζθξάγηζε θαηαρψξηζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνχλ ζην ζχζηεκα ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 

ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ.4250/2014. 

Πχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηέζεζαλ ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, ιακβάλνληαο αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηνπο παξαθάησ θαθέινπο, 

νη νπνίνη παξαδφζεθαλ ζθξαγηζκέλνη ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Α) Απφ ηελ «ΑΚΑΛΡΑ Α.Δ.» : Φάθεινο κε Αξ.Ξξση. 5213-16/06/2020. 

Β) Απφ ηελ «ΑΛΓΟΔΑΠ ΑΙ. ΠΘΝΟΗΑΠ» :Φάθεινο κε Αξ.Ξξση. 5321-18/06/2020. 

Νη αληίζηνηρνη θάθεινη, ππνβιήζεθαλ εκπξνζέζκσο θαη λνκνηχπσο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε. 

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ  ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ είραλ ππνβάιεη νη ζπκκεηέρνληεο θαη δηαπηζηψζεθε πσο θαη νη δπν 

εηαηξείεο είραλ πξνζθνκίζεη πιήξσο ηα ζσζηά δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη απφ 

ηελ δηαθήξπμε. 

 

 3. Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην 

πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο. Κνλνγξάθεζαλ θαη ζθξαγίζηεθαλ αλά θχιιν απφ ηελ 

Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη δηαπηζηψζεθε πσο θαη νη δπν 

εηαηξείεο είραλ πξνζθνκίζεη πιήξσο ηα ζσζηά δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη απφ 

ηελ δηαθήξπμε. 

Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο «SKOURIAS, ANDRE, ALEXANDROS»:  1. Σν 

πηζηνπνηεηηθό πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ πηωρεύζεωλ θαη 2. Σν πηζηνπνηεηηθό πεξί κε 

θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο ζπλδηαιιαγήο - εμπγίαλζεο γηα ηα νπνία ν ζπκκεηέρωλ έρεη θαηαζέζεη 

ππεύζπλε δήιωζή ηνπ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί πηζηνπνηεηηθώλ ηωλ αληίζηνηρωλ 

αηηήζεωλ έθδνζεο ζηελ Πύιε Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ Δηθαζηεξίωλ ΟΔΤ θαη αηηείηαη από ην Δήκν ε 

παξάηαζε ππνβνιήο ηνπο ώζηε λα εθδνζνύλ από ηηο Αξρέο, ε Επηηξνπή δήηεζε θαη παξέιαβε 

ππεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν ιόγνο θαζπζηέξεζεο θαη ε δηαβεβαίωζε όηη κε ηελ 

παξαιαβή ζα καο θαηαηεζνύλ άκεζα.   

 
 4. Ζ επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε:  

1. Ρελ ππ’ αξηζ. 2010-21/2/2020 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ  

2. Ρηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 

4. Ρελ ππ’ αξηζ. ΑΑ 146/2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Θαηζαξηαλήο  

5. Ρηο ππ’ αξηζ. ΑΑ 46,45,47,48,49/2020 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ ΛΞΓΓ «    

Ι. ΚΑΛΥΙΗΓΖΠ » 

6. Ρε βεβαίσζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, επί ησλ αλσηέξσ 

απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ 



πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΞΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν 

Κεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

7. Ρα  πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηελ 06/05/2020  θαη ηελ 19/05/2020 ηεο Δπηηξνπήο 

κε ηελ εηζήγεζε  γηα πξνζσξηλή αλάζεζε ζηνπο αλσηέξσ νηθνλνκηθνχο θνξείο.   

8. Ρελ νξζή θαη πιήξε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο απηφ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ 

έιεγρν  θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

9. Ρηο επηθπιάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ ζρεηηθά κε ηα 

ππνιεηπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5. ηεο 2010-

21/2/2020 Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ, 

   

πξνηείλεη πξνο ηε Νηθνλνκηθή επηηξνπή ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ: 

 

 
1

νλ
)  ηελ εηαηξεία «ΑΜΑΝΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ   

        ΕΙΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΧΓΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  
        ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΗ ΜΕΙΣΙΚΗ » γηα ηηο νκάδεο   1,6,7,10,15. 
 
 
2

νλ
 ) ηελ «SKOURIAS, ANDRE, ALEXANDROS » γηα ηηο νκάδεο   2,3,4,5,11,12,13,14,16. 

 

 

Γηα δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ, ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν αθνχ 

αλαγλψζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

 
 Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ:  

 

 

Εηνχηνο Γεψξγηνο    

 

 

Κπαινχξδνο Ξαλαγηψηεο 

 

 

Ρνπάιεο Ξαλαγηψηεο 

 

 



Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  Οικονομική  
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος λογιστηρίου  
 Το πρακτικό της επιτροπής 
 Την σχετική νομοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου δικ/κών των προσωρινών αναδόχων για την 
προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ, ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΕ.ΔΗ.Κ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και κατακυρώνει ως οριστικούς αναδόχους   
1) Την εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» για τις 
ομάδες 1,6,7,10,15 
2) Την «SKOURIAS, ANDRE, ALEXANDROS» για τις ομάδες 2,3,4,5,11,12,13,14,16. 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Παραγιού Άννα                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       30/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                             
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


