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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 34η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 25-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 296/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 25653/25-06-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 12306/27-03-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 25 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
25172/21-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Αννα Γκρόζου (τακτικό
μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6) Κων/νο̋ Κούβαρη̋
(τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 2ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 25687/25-6-2018 έγγραφο
του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
A) Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 25653/25-06-2018 Πρακτικού Αποσφράγιση̋ – Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωση̋ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
B) Την ανάδειξη του κ. ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑ, τη̋ εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. και τη̋ εταιρεία̋ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ
Α.Ε ω̋ αναδόχων για τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησαν και την κατακύρωση του αποτελέσματο̋ του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, για το έτο̋ 2018 (Αριθμ. Διακήρυξη̋ 12306/27-03-2018)
Γ) Η δαπάνη θα βαρύνει του̋ Κ.Α. 15.6481.0042, 15.6481.0043, 15.6481.0045, 15.6481.0047 του Δημοτικού
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτου̋ 2018.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡIΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί τη̋ οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
20/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ του άρθρου
221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 107/2018 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ προκειμένου να προβεί στην ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ΄αριθ. 12306/27-03-2018 διακήρυξη̋ με τίτλο
«Προμήθεια τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, για το
έτο̋ 2018», συνολικού προϋπολογισμού 641.183,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%-24%), η οποία
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 55792 αριθμό συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμω̋ και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντα̋ ΑΔΑΜ «18PROC002874250»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ επιτροπή̋:
α) Κολιοπούλου Αικατερίνη (Τ.Ε. Κοινωνική Λειτουργό̋ ΙΔΑΧ, Βαθμό̋ Α΄)
β) Βόλη Αγγελική (Δ.Ε. Διοικητική Υπάλληλο̋ ΙΔΑΧ, Βαθμό̋ Α΄)
γ) Κωνσταντινίδου Γεωργία (Π.Ε. Ψυχολόγο̋ ΙΔΑΧ, Βαθ. Α΄)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 12306/27-03-2018 διακήρυξη, για την «Προμήθεια τροφίμων
για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, για το έτο̋ 2018» και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ :
Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξή̋ σύστημα) και είχε λάβει τον
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ 55792. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 30/04/2018 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
πραγματοποιήθηκε στι̋ 07/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθοι προμηθευτέ̋:
α/α

Προμηθευτή̋

Α/Α προσφορά̋
συστήματο̋

1

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ

95442

2

ΑΜΑΝΤΑ A.E.

96231

3

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.

96377

4

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

95966

Μετά την αποσφράγιση στι̋ 07/05/2018 των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών η
επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ συνέταξε το με αρ. πρωτ. 17781/09-05-2018 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1», σύμφωνα με το οποίο εισηγήθηκε:
Α) Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Η προσφορά του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ, αφορά τι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋ τροφίμων:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13%
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 24%
ΟΜΑΔΑ Β΄
: Κατεψυγμένα Είδη
ΟΜΑΔΑ Γ΄
: Είδη Ελαιολάδου
Β)

Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Η προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε., αφορά τι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋ τροφίμων:
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13%
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 24%
ΟΜΑΔΑ Β΄
: Κατεψυγμένα Είδη
ΟΜΑΔΑ Γ΄
: Είδη Ελαιολάδου
ΟΜΑΔΑ Δ΄
: Είδη Κρεοπωλείου
ΟΜΑΔΑ Ε΄
: Είδη Οπωροπωλείου

Γ)

Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Η προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε., αφορά τι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋ τροφίμων:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 : Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 24%
ΟΜΑΔΑ Δ΄
: Είδη Κρεοπωλείου
ΟΜΑΔΑ Ε΄
: Είδη Οπωροπωλείου

Δ)

Την αποδοχή τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋.
Η προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αφορά τι̋ ακόλουθε̋ κατηγορίε̋ τροφίμων:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13%
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 24%
ΟΜΑΔΑ Β΄
: Κατεψυγμένα Είδη
ΟΜΑΔΑ Γ΄
: Είδη Ελαιολάδου

Στην συνέχεια η επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 2» (Αρ. πρωτ. 18417/14-05-2018), σύμφωνα με το οποίο
εισηγήθηκε:
Α) Την ανάδειξη του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ (ΑΦΜ: 031275077), οδό̋ Θερμοπυλών 35 ΤΚ 15235
Βριλήσσια τηλ. 2106138542 φαξ 2106137187 ω̋ προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια
τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η
προσφορά του είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή, για τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 24%,
Με κριτήριο κατακύρωση̋: (Χαμηλότερη τιμή – σε τιμέ̋ μονάδο̋)
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ποσού : 68.841,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
ΟΜΑΔΑ Β΄

Κατεψυγμένων Ειδών
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 18%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού: 90.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

Β) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ΑΦΜ: 099720133), οδό̋ Παπαδοπούλου 2Α Αγ. Ιωάννη̋ Ρέντη̋ ΤΚ
18233 τηλ. 2104838697 φαξ 2104838698 ω̋ προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια
τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η
προσφορά του είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή, για τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13%,
Με κριτήριο κατακύρωση̋: (Χαμηλότερη τιμή – σε τιμέ̋ μονάδο̋)
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ποσού : 94.803,90 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)
ΟΜΑΔΑ Γ΄

Είδη Ελαιολάδου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 19%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
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Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 58.611,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)
ΟΜΑΔΑ Δ΄

Είδη Κρεοπωλείου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 15%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 111.912,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

Γ) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. (ΑΦΜ 094475700), οδό̋ Μαρία̋ Κιουρί 328 Νέο Ικόνιο Πέραμα T.K. 18863, τηλ. 2104009370 φαξ 2104009559 ω̋ προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την
Προμήθεια τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018
καθώ̋ η προσφορά του είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, για την ομάδα στην οποία μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ Ε΄ Είδη Οπωροπωλείου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 13%
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 74.073,90 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)
Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 192/2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με
την οποία αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η εν λόγω απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κοινοποιήθηκε στι̋ συμμετέχουσε̋ εταιρείε̋ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
στι̋ 18/05/2018
Στην συνέχεια στι̋ 28/05/2018 υποβλήθηκε Προδικαστική Προσφυγή από την εταιρεία του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑ ενώπιον τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών, κατά τη̋ υπ’ αρ. 192/2018 Απόφαση̋ τη̋
Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνα̋, με την οποία ενίσταται κατά τη̋ αποδοχή̋ τη̋
προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. για την ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13%,
ζητώντα̋ να κριθεί ο ίδιο̋ προσωρινό̋ ανάδοχο̋ για την εν λόγω υποομάδα.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, προέβη σε όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ ενέργειε̋ που
προβλέπει το Π.Δ. 39/2017 ήτοι την κοινοποίηση του φακέλου του διαγωνισμού στην ΑΕΠΠ και στου̋
συμμετέχοντε̋ που θίγονται από την αποδοχή τη̋ Προδικαστική̋ Προσφυγή̋.
Στην συνέχεια από το τρίτο Κλιμάκιο τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών, εκδόθηκε η υπ΄ αριθ.
Α256/2018 απόφαση με την οποία παρέχεται διαδικασία προσωρινή̋ προστασία̋ στον προσφεύγοντα και με την
οποία αναστέλλεται η πρόοδο̋ τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ για την ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: Είδη Παντοπωλείου -Είδη
με Φ.Π.Α. 13%, μέχρι την έκδοση απόφαση̋ τη̋ Α.Ε.Π.Π επί τη̋ υπό κρίση Προδικαστική̋ Προσφυγή̋.
Για την συγκεκριμένη ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13%, δεν θα συνεχισθεί η
διαγωνιστική διαδικασία στην παρούσα φάση του διαγωνισμού, μέχρι την έκδοση τη̋ απόφαση̋ από την ΑΕΠΠ.
Λόγω τη̋ ιδιαιτερότητα̋ του διαγωνισμού, καθώ̋ η προμήθεια τροφίμων σχετίζεται άμεσα με την παροχή σίτιση̋
σε ιδιαίτερα ευαίσθητε̋ κοινωνικέ̋ ομάδε̋, ο διαγωνισμό̋ θα συνεχισθεί για τι̋ υπόλοιπε̋ ομάδε̋.
Σε συνέχεια τη̋ υπ΄ αριθ. 192/2018 απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, απεστάλη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στι̋
05/06/2018 στου̋ προσωρινού̋ αναδόχου̋ ειδική πρόσκληση να προσκομίσουν εντό̋ προθεσμία̋, δέκα πέντε
ημερών (15) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. τη̋ διακήρυξη̋, ω̋
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋, καθώ̋
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτή̋.
Αν στι̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ που διέπουν την έκδοσή του̋, δεν προβλέπεται χρόνο̋ ισχύο̋ των δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοση̋ εντό̋ ενενήντα (90) ημερών που προηγούνται τη̋
ημερομηνία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών τη̋ πρόσκληση̋. Οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίση̋ να φέρουν ημερομηνία εντό̋ ενενήντα (90) ημερών που προηγούνται
τη̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών τη̋ πρόσκληση̋.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματο̋, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται εντύπω̋ στο πρωτόκολλο του Δήμου εντό̋ τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ του̋. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ω̋ άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντό̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋, μέσω του
Συστήματο̋, ειδοποίησή̋ του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ω̋ άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρε̋.
Η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των
φακέλων και στον έλεγχο πληρότητα̋ των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από του̋ προσωρινού̋
αναδόχου̋.
Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν ηλεκτρονικά τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωση̋ ω̋ ακολούθω̋:
α/α

Προμηθευτή̋

1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

2

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.

3

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.

Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωση̋. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
A)

Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει ει̋
βάρο̋ του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋,
παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα τη̋ υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋,
τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ δωροδοκία̋ και τη̋ δόλια̋ χρεοκοπία̋.
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και
επικουρική̋)
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1. Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από τον ΕΦΚΑ - ΙΚΑ
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από τον ΕΦΚΑ – Τμήμα μη μισθωτών
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø Πιστοποιητικό φορολογική̋ ενημερότητα̋ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(4) Ένορκη βεβαίωση με την οποία Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα, μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋
συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋
Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋
προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋.
Σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π.: ΕΣ-334130-2017/10001 του ΣΕΠΕ, όπου δηλώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξει̋ τη̋
παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016.
(5) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανση̋, ειδική̋ εκκαθάριση̋ η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του̋
δραστηριότητε̋ η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
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προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών από τα οποία προκύπτουν ότι η επιχείρηση του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑ δεν τελεί, δεν έχει υπαχθεί ούτε έχει περιέλθει σε καμία από τι̋ ανωτέρω διαδικασίε̋.
Ø Ένορκη βεβαίωση του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ, από την οποία βεβαιώνονται τα ανωτέρω.
(6) Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 τη̋ διακήρυξη̋ υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού. Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση.

(7) Για την παράγραφο 2.2.3.8. τη̋ διακήρυξη̋, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.Ειδικότερα
προσκομίσθηκε:
Ø

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση.

(8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά του̋, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία υποβολή̋ του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η
επιχείρηση του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ είναι εγγεγραμμένη σε αυτό.
(9) Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.6 τη̋ διακήρυξη̋, η επιχείρηση του κ.
ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ προσκόμισε όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø Άδειε̋ κυκλοφορία̋ των οχημάτων για τι̋ μεταφορέ̋ των ειδών.
(10) Για την απόδειξη τη̋ συμμόρφωσή̋ του̋ με πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.7
τη̋ διακήρυξη̋, η επιχείρηση του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ προσκόμισε όσα προβλέπονται στην εν λόγω
παράγραφο.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø ISO 22000:2005 και ISO 9001:2008
(11) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντο̋, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ τη̋
εταιρεία̋ (π.χ. ΦΕΚ ίδρυση̋ και οι τροποποιήσει̋ του, κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η.
κτλ. ανάλογα με τη μορφή τη̋ εταιρεία̋).
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø Το σύνολο των ανωτέρω ζητούμενων δικαιολογητικών

B)

Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. :

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο προκύπτει, ότι δεν
έχουν ει̋ βάρο̋ του̋ τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋,
παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα τη̋ υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋,
τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ δωροδοκία̋ και τη̋ δόλια̋ χρεοκοπία̋.
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και
επικουρική̋)
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1. Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από τον ΕΦΚΑ - ΙΚΑ
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2. Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από τον ΕΦΚΑ – Τμήμα μη μισθωτών
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø Πιστοποιητικό φορολογική̋ ενημερότητα̋ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(4) Ένορκη βεβαίωση με την οποία Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα, μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋
συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋
Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋
προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋.
Σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π.: ΕΣ-334130-2017/10001 του ΣΕΠΕ, όπου δηλώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξει̋ τη̋
παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016.
(5) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανση̋, ειδική̋ εκκαθάριση̋ η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του̋
δραστηριότητε̋ η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
4. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πειραιά και του Εφετείου Πειραιά από τα οποία προκύπτουν ότι η εταιρεία
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. δεν τελεί, δεν έχει υπαχθεί ούτε έχει περιέλθει σε καμία από τι̋ ανωτέρω διαδικασίε̋.
5. Ένορκη βεβαίωση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντο̋ Συμβούλου, από την οποία βεβαιώνονται τα ανωτέρω.
(6) Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 τη̋ διακήρυξη̋ υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού. Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση.

(7) Για την παράγραφο 2.2.3.8. τη̋ διακήρυξη̋, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.Ειδικότερα
προσκομίσθηκε:
Ø Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση.
(8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά του̋, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία υποβολή̋ του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώ̋ από το οποίο προκύπτει ότι η
εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη σε αυτό.
(9) Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.6 τη̋ διακήρυξη̋, η εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.
προσκόμισε όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø Άδειε̋ κυκλοφορία̋ των οχημάτων για τι̋ μεταφορέ̋ των ειδών.
(10) Για την απόδειξη τη̋ συμμόρφωσή̋ του̋ με πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.7
τη̋ διακήρυξη̋, η εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. προσκόμισε όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø ISO 22000:2005 και ISO 9001:2008
(11) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντο̋, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ τη̋
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εταιρεία̋ (π.χ. ΦΕΚ ίδρυση̋ και οι τροποποιήσει̋ του, κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η.
κτλ. ανάλογα με τη μορφή τη̋ εταιρεία̋).
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø Το σύνολο των ανωτέρω ζητούμενων δικαιολογητικών
Γ) Προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο προκύπτει, ότι δεν
έχουν ει̋ βάρο̋ του̋ τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋,
παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα τη̋ υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋,
τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ δωροδοκία̋ και τη̋ δόλια̋ χρεοκοπία̋.
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και
επικουρική̋)
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1. Πιστοποιητικά ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από το ΕΦΚΑ - ΙΚΑ
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø Πιστοποιητικό φορολογική̋ ενημερότητα̋ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(4) Ένορκη βεβαίωση με την οποία Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα, μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋
συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋
Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋
προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋.
Σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π.: ΕΣ-334130-2017/10001 του ΣΕΠΕ, όπου δηλώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξει̋ τη̋
παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016.
(5) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανση̋, ειδική̋ εκκαθάριση̋ η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του̋
δραστηριότητε̋ η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πειραιά και του ΓΕΜΗ από τα οποία προκύπτουν ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε δεν τελεί, δεν έχει υπαχθεί ούτε έχει περιέλθει σε καμία από τι̋ ανωτέρω διαδικασίε̋.
(6) Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 τη̋ διακήρυξη̋ υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού. Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση.

(7) Για την παράγραφο 2.2.3.8. τη̋ διακήρυξη̋, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.Ειδικότερα
προσκομίσθηκε:
Ø

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία καλύπτεται η ανωτέρω απαίτηση.

(Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, ζητήθηκε από την Επιτροπή Διενέργεια̋ και
Αξιολόγηση̋ στι̋ 20/06/2018, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ η υποβολή τη̋ ανωτέρω υπεύθυνη̋ δήλωση̋. Η υπεύθυνη δήλωση
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υποβλήθηκε μέσω του συστήματο̋ Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ στι̋ 20/06/2018)
(8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά του̋, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία υποβολή̋ του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώ̋ από το οποίο προκύπτει ότι η
εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε είναι εγγεγραμμένη σε αυτό.
(9) Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.6 τη̋ διακήρυξη̋, η εταιρεία ΑΦΟΙ
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε προσκόμισε όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø Άδειε̋ κυκλοφορία̋ των οχημάτων για τι̋ μεταφορέ̋ των ειδών.
(10) Για την απόδειξη τη̋ συμμόρφωσή̋ του̋ με πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.7
τη̋ διακήρυξη̋, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε προσκόμισε όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø ISO 22000:2005 και ISO 9001:2008
(11) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντο̋, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ τη̋
εταιρεία̋ (π.χ. ΦΕΚ ίδρυση̋ και οι τροποποιήσει̋ του, κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η.
κτλ. ανάλογα με τη μορφή τη̋ εταιρεία̋).
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø Το σύνολο των ανωτέρω ζητούμενων δικαιολογητικών
Επίση̋, οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, φάκελου̋ δικαιολογητικών,
όπω̋ προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο τη̋ διακήρυξη̋, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην
Επιτροπή, κατά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋. Ειδικότερα προσκομίσθηκαν οι ακόλουθοι ενσφράγιστοι
φάκελοι:
Α) Προσφορά του κ. ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑ
Β) Προσφορά εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ A.E.
Γ) Προσφορά εταιρεία̋ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στου̋ φακέλου̋ ανά προσφορά είναι τα αναφερόμενα που υποβλήθηκαν και
ηλεκτρονικά και τα οποία αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 τη̋ διακήρυξη̋.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προ̋ τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια στου̋
ακόλουθου̋ προμηθευτέ̋ γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωση̋ τα οποία βρίσκονται
σε ισχύ.
Η κατακύρωση θα γίνει για τι̋ ομάδε̋ τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπ΄ αριθ. 192/2018 απόφαση
τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εκτό̋ τη̋ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.1: Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 13%, για την οποία
εκκρεμεί η έκδοση απόφαση̋ από την Αρχή Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών επί τη̋ Προδικαστική̋
Προσφυγή̋ που υπέβαλε η εταιρεία του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ ,προτείνει προ̋ τα Μέλη τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τα ακόλουθα:
Α) Την ανάδειξη του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ (ΑΦΜ: 031275077), οδό̋ Θερμοπυλών 35 ΤΚ 15235
Βριλήσσια τηλ. 2106138542 φαξ 2106137187 ω̋ αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων
για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η προσφορά
του είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή, για τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 24%,
Με κριτήριο κατακύρωση̋: (Χαμηλότερη τιμή – σε τιμέ̋ μονάδο̋)
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ποσού : 68.841,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
ΟΜΑΔΑ Β΄

Κατεψυγμένων Ειδών
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 18%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού: 90.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

Β) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ΑΦΜ: 099720133), οδό̋ Παπαδοπούλου 2Α Αγ. Ιωάννη̋ Ρέντη̋ ΤΚ
18233 τηλ. 2104838697 φαξ 2104838698 ω̋ αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για
τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η προσφορά του
είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή, για τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ Γ΄

Είδη Ελαιολάδου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 19%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 58.611,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

ΟΜΑΔΑ Δ΄

Είδη Κρεοπωλείου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 15%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 111.912,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

Γ) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. (ΑΦΜ 094475700), οδό̋ Μαρία̋ Κιουρί 328 Νέο Ικόνιο
- Πέραμα T.K. 18863, τηλ. 2104009370 φαξ 2104009559 ω̋ αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια
τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η
προσφορά του είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή, για την ομάδα στην οποία μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ Ε΄ Είδη Οπωροπωλείου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 13%
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 74.073,90 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο θα κοινοποιηθεί στου̋ ενδιαφερόμενου̋ μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ω̋ κατωτέρω:
Επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋: 1. Κολιοπούλου Αικατερίνη 2. Βόλη Αγγελική 3. Κωνσταντινίδου Γεωργία
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Το υπ’ αριθ. 25653/25-06-2018 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωση̋ τη̋
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε
το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 25653/25-06-2018 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωση̋ τη̋
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.
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2. Αναδεικνύει τον κ. ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΛ. ΑΝΔΡΕΑ, την εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. και την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε
ω̋ αναδόχου̋ για τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησαν και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋, για το έτο̋ 2018 (Αριθμ. Διακήρυξη̋ 12306/27-03-2018), εκτό̋ τη̋ υπο ομαδα̋ Α1 (ειδη
παντοπωλείου με ΦΠΑ 13%), αναλυτικότερα:
Α) Αναδεικνύει το κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ (ΑΦΜ: 031275077), οδό̋ Θερμοπυλών 35 ΤΚ 15235 Βριλήσσια τηλ.
2106138542 φαξ 2106137187 ω̋ ανάδοχο του διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋
των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η προσφορά του είναι
σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, για
τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 Είδη Παντοπωλείου -Είδη με Φ.Π.Α. 24%,
Με κριτήριο κατακύρωση̋: (Χαμηλότερη τιμή – σε τιμέ̋ μονάδο̋)
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ποσού : 68.841,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
ΟΜΑΔΑ Β΄

Κατεψυγμένων Ειδών
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 18%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού: 90.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

Β) Αναδεικνύει την εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. (ΑΦΜ: 099720133), οδό̋ Παπαδοπούλου 2Α Αγ. Ιωάννη̋ Ρέντη̋ ΤΚ
18233 τηλ. 2104838697 φαξ 2104838698 ω̋ ανάδοχο του διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για τι̋
ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η προσφορά του είναι
σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, για
τι̋ ομάδε̋ στι̋ οποίε̋ μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ Γ΄

Είδη Ελαιολάδου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 19%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 58.611,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

ΟΜΑΔΑ Δ΄

Είδη Κρεοπωλείου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 15%
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα,
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 111.912,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

Γ) Αναδεικνύει την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. (ΑΦΜ 094475700), οδό̋ Μαρία̋ Κιουρί 328 Νέο Ικόνιο Πέραμα T.K. 18863, τηλ. 2104009370 φαξ 2104009559 ω̋ ανάδοχο του διαγωνισμού για την Προμήθεια
τροφίμων για τι̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το έτο̋ 2018 καθώ̋ η
προσφορά του είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή, για την ομάδα στην οποία μειοδότησε, ω̋ ακολούθω̋:
ΟΜΑΔΑ Ε΄ Είδη Οπωροπωλείου
Κριτήριο κατακύρωση̋: (Ποσοστό έκπτωση̋ % επί τη̋ Μέση̋ Τιμή̋)
Προσφορά: Ποσοστό έκπτωση̋ 13%
Έναντι του ενδεικτικού συνολικού ποσού : 74.073,90 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%)
Η δαπάνη θα βαρύνει του̋ Κ.Α. 15.6481.0042, 15.6481.0043, 15.6481.0045, 15.6481.0047 του Δημοτικού
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτου̋ 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (296)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 26-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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