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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2017 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης 393/2017  

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης 
προσφορών και κατακύρωση 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού για 
την Προµήθεια ειδών Αρτοποιείου – 
Ζαχαροπλαστικής για τους 
Παιδικούς Σταθµούς (Οµάδα 2) και 
για την Προµήθεια ειδών 
Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής για 
τα ΚΑΠΗ (Οµάδα3) 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα τη 19η του µήνα Μαΐου του έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αριθµ. 15630/15-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 7. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Γ. 
Λυµπεράτου), ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 12ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
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Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. 15204/11-05-2017 εισήγηση από το Tµήµα Προµηθειών και 
∆ιαχείρισης Υλικού της ∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 
Με την 655/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
Τροφίµων («Είδη Οπωροπωλείου» - «Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς 
Σταθµούς» και «Είδη Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ»). Στη συνέχεια εκδόθηκε 
από το ∆ήµαρχο η υπ΄αριθµ. 30677/18-10-2016 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ : 16PROC005258841 2016-10-18). 
 
Στον διαγωνισµό για τις οµάδες 2 και 3 έλαβαν µέρος  οι εταιρείες 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 2) ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ και 3) ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΟΕ και η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 152/2016 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 31/10/2016 πρακτικό αξιολόγησης προς την 
οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη.  
 
Α) της εταιρείας ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια Ειδών 
Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθµούς (Οµάδα 2) και  
 
Β) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια Ειδών 
Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ (Οµάδα 3) διότι η προσφορά που υπέβαλαν για 
τις αντίστοιχες οµάδες  κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της 102/2016 µελέτης της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας και 
συµφέρουσα για το ∆ήµο, διότι οι τιµές που προσέφεραν ήταν χαµηλότερες από τις τιµές των 
υπολοίπων συµµετεχόντων.  
 
Με την υπ΄αριθ. 816/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό. Κατά της ανωτέρω απόφασης η εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ υπέβαλε 
εµπρόθεσµα ένσταση καταβάλλοντας παράβολο 500,00€, ζητώντας το αποκλεισµό των 
εταιρειών ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ και ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΟΕ για τους λόγους που αναφέρονται 
στην ένστασή του. 
 
Στη συνέχεια µε την 870/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) απορρίφθηκε η ένσταση της εν 
λόγω εταιρείας για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής.  
 
Κατά της 870/2016 απόφασης η εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ επέβαλλε προσφυγή 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής , όπου και πάλι απορρίφθηκε η προσφυγή της µε την 
υπ΄αριθµ. 15886/5569+4485/1676/10-3-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι εταιρείες ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ και ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ 
ΟΕ κλήθηκαν µε τις υπ’ αριθ. πρωτ 12416/13-4-2017 και 12415/13-4-2017 αντίστοιχα 
προσκλήσεις του Τµήµατος Προµηθειών να προσκοµίσουν σε σφραγισµένο φάκελο, εντός 10 
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 9 της 
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
κατατέθηκαν εµπρόθεσµα στο οικείο πρωτόκολλο (Αρ. πρωτ. 12678/20-4-2017 και Αρ. πρωτ. 
12672/20-4-2017). 
 
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το από 24/4/2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση 
των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχό τους, διαπίστωσε την πληρότητά 
τους και πρότεινε  
Α) την κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής 
για τους Παιδικούς Σταθµούς (Οµάδα 2) στην εταιρεία ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ έναντι ποσού 
19.966,60€ µε ΦΠΑ και  
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Β) την κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής 
για τα ΚΑΠΗ (Οµάδα 3) στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΟΕ έναντι ποσού 2.282,42€ µε ΦΠΑ. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης για:  
 
1. Την έγκριση του από 24/4/2017 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
προσφορών. 
2. Την κατακύρωση αποτελεσµάτων του συνοπτικού διαγωνισµού  
Α) για την προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθµούς 
(Οµάδα 2) στην εταιρεία ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ µε ποσό προσφοράς 19.966,60€ µε ΦΠΑ και  
Β) για την προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ (Οµάδα 3) στην 
εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΟΕ έναντι ποσού 2.282,42€ µε ΦΠΑ  
διότι οι τιµές που προσέφεραν ήταν χαµηλότερες από τις τιµές των υπολοίπων 
συµµετεχόντων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
1) την έγκριση του από 24/4/2017 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
προσφορών. 
 
2) Την κατακύρωση αποτελεσµάτων του συνοπτικού διαγωνισµού  
Α) για την προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθµούς 
(Οµάδα 2) στην εταιρεία ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ µε ποσό προσφοράς 19.966,60€ µε ΦΠΑ και  
Β) για την προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής για τα ΚΑΠΗ (Οµάδα 3) στην 
εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΟΕ έναντι ποσού 2.282,42€ µε ΦΠΑ,  
διότι οι τιµές που προσέφεραν ήταν χαµηλότερες από τις τιµές των υπολοίπων 
συµµετεχόντων. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 393/2017. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
                 
                 Χαλάνδρι, 22/05/2017 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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