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Προς:

Αχαρνές, 16/06/2022

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «A.Επικύρωση του με αρ. πρωτ. 56890/16-06-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και 

των Νομικών του Προσώπων.

            Β.Την ακύρωση ή μη της με αρ. 213/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά 

στη κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Γ.Την απόρριψη ή μη της προσφοράς για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» 

του οικονομικού φορέα «Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου». 

Δ.Την απόρριψη ή μη της προσφοράς για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» 

του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.». 

Ε.Την ανάδειξη του προσφέροντος  «Δημήτριου Γαλαίου του Σταύρου», για την ομάδα «Α - 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», ως προσωρινό ανάδοχο του Ανοιχτού διαγωνισμού άνω 

των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, καθώς η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

αποκλειστικά βάσει τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ο οποίος προσέφερε για το ελαιόλαδο ποσοστό 

έκπτωσης 15,0 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών και για τα υπόλοιπα είδη της ομάδας «Α», το ποσό των 65.405,53 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..»

Κύριε Πρόεδρε,

mailto:axarnon@hotmail.com
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Με την με αρ. 213/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανάδοχοι του ηλεκτρονικού 

διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, αναδείχθηκαν για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», στον κ. Ανδρέα 

Σκουριά, για την Ομάδα «Β - Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου», στον κ. Αναστάσιο Κιάμο, για 

την Ομάδα «Γ - Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», στην εταιρεία «Αίαντας Τροφοδοσίες 

Εισαγωγική & Εξαγωγική Α.Ε.», για την Ομάδα «Δ - Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών», στον κ. 

Ανδρέα Σκουριά για την Ομάδα «Ε-Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος», στον κ. Ανδρέα 

Σκουριά, για την Ομάδα «ΣΤ – Προμήθεια ειδών αρτοποιίας», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την Ομάδα «Ζ - 

Προμήθεια Ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου», στον κ. Ανδρέα Σκουριά, για την Ομάδα «Η - 

Προμήθεια Μικρογευμάτων», στην εταιρεία «Must Sandwich O.E».

Κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο κος Δημήτριος Γαλαίος κατέθεσε στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) την με αρ. 594/2022 προσφυγή.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με την με αρ. 810/2022 απόφασή της δέχεται 

την με αρ. την με αρ. 594/2022 προσφυγή του κου Δημητρίου Γαλαίου και ακυρώνει την με αρ. 213/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούσε στη κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση

για: Α. την επικύρωση του με αρ. πρωτ. 56890/16-06-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών που 

αφορά στον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 

του Προσώπων, Β. την ακύρωση ή μη της με αρ. 213/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στη 

κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, Γ. την απόρριψη ή μη της προσφοράς για την Ομάδα «Α - 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» του οικονομικού φορέα «Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου», Δ. την απόρριψη ή 

μη της προσφοράς για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΝΤΑΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», Ε. την ανάδειξη του προσφέροντος  «Δημήτριου Γαλαίου του 

Σταύρου», για την ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», ως προσωρινό ανάδοχο του Ανοιχτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, καθώς η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, 

πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ο οποίος 

προσέφερε για το ελαιόλαδο ποσοστό έκπτωσης 15,0 % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών και για τα υπόλοιπα είδη της ομάδας «Α», το ποσό των 65.405,53 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

      Η Πρόεδρος της Επιτροπής         Τα μέλη της Επιτροπής 

Θεοδώρα Κατσέλου          1. Μαρία Μάντακα 2. Αιμιλία Μουστακάτου
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