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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2899/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο 
Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου 
της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 6ο  
Έγκριση του Πρακτικού 30/2018 (ΤΕΒΑ 11) που αφορά στον έλεγχο των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης των τεσσάρων (4) οριστικών 
μειοδοτών του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τη Σύμπραξη 42 των 
Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)», 
συνολικού προϋπολογισμού 2.914.517,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 196337/12-10-2018 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) και ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και 
την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 
109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα 
το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28-06-2014). 

6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26-03-
2014). 

7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/09-05-2013) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

8. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-
06-2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

9. Την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/23-05-
2017) «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείριση του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

10. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ. Α’/28-02-2013) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο». 

11. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α’/27-10-2011) «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

12. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις.» 

13. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών»  

14. Τον Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/τ. Α΄/23-06-2017) και συγκεκριμένα το άρθρο 87 
αυτού. 

15. Το π.δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.)» 

16. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-07-
2010). 

17. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α΄/07-11-2000) «Κύρωση κώδικα φόρου 
προστιθέμενης αξίας». 

18. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

19.  Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
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(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,    

20. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/τ A’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

21. Τον Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

22. Τον Ν.3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις 

23. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα» 

24. Τον Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και 
της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

25. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία. 

26. Την με αρ. πρωτ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/τ. Β’/20-12-2012) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 

27. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

28. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω  

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους 
εφαρμοστικούς αυτού. 

30. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 
σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους για την Ελλάδα. 

31. Την με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/τ.Β’/30-04-2015) απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)». 

32. Την με αριθμ. Δ23/οικ23761/1507/27-05-2015 (ΦΕΚ1064/τ.Β΄/05-06-2015) 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)». 
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33. Την με αριθμ. Δ23/οικ.45101/3206/12-10-2015 (ΦΕΚ2205/τ.Β΄/13-10-2015) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-
2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους». 

34. Την υπ’ αρ.οικ.48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 
114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-03-2017). 

35. Την με Α.Π. 1042/20-05-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ι1ΟΞ7Φ-540) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πρόνοιας ένταξης της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» Κ.Σ. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής με κωδικό ΟΠΣ 5000231 στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
2014-2020». 

36. Την υπ’ αριθμ. 206/2015 (ΑΔΑ: 7Φ257Λ7-707) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου περί Έγκρισης σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" και 
υπογραφής όρων πρωτοκόλλων συνεργασίας με Δήμους της Αττικής καθώς και 
φορείς σύμφωνα με την υπ.αρ. 23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Υπουργική 
Απόφαση, «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι “Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD)”». 

37. Την υπ΄αρ. 453/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
3.061.359,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη διοικητικών 
δαπανών, την προμήθεια τροφίμων και  βασικής υλικής συνδρομής, σε άτομα και 
οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας για το έτος 2016, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ανά σύμπραξη (ΑΔΑ: ΩΙΖ87Λ7-616). 

38. Το από 13-07-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης 
Περιφερειακής Ενότητας  Πειραιά & Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

39. Την υπ΄αρ. 137660/3-7-2015 (ΑΔΑ: Ω7ΓΒ7Λ7-ΧΘΒ)Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή παραλαβής τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD).   

40. Την με αρ. πρωτ. 227954/27-11-2015 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα «Ορισμός Υπευθύνων Υλοποίησης Έργου». 

41. Τα με αρ. πρωτ.76748/19-7-2016 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ΔΑ ΤΕΒΑ 
ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/241 της Διαχειριστικής Αρχής, οικ.2985/24-5-2016 της Δ/νσης Κοιν. 
Μέριμνας  Αθήνας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των αγαθών & με αρ. 
πρωτ. 74202/04-07-2017 έγγραφο της ΓΓΕ με συν/νες τις επικαιροποιημένες 
τεχνικές προδιαγραφές για νωπό βόειο κρέας καθώς και την παραπομπή για τις 
υπόλοιπες επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές στο site της ΕΙΕΑΔ με 
ημερομηνία ανάρτησης 22-09-2016.  

42.  Το με αρ. πρωτ. οικ. 139922/21-07-2016 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
Πειραιά με το οποίο διαβιβάσθηκε το σχέδιο διακήρυξης όπως αυτό συντάχθηκε 
από τον Υπεύθυνο Έργου σε συνεργασία με την Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. Το σχέδιο μεταξύ άλλων εμπεριέχει τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

43. Την με Α.Π. Δ8 οικ. 50578/10869/03-11-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Τμήματος Εκκαθάρισης 
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των Δαπανών του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Αντικατάσταση Διαχειριστή Έργου».  

44. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με 
Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο 
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, 
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 

45. Την με αρ. πρωτ. Δ23/οικ../46856/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΓΖΟ465ΘΙΩ-Η1Λ) με θέμα : «Παράταση Φυσικού & 
Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης “ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ”, και της Πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016”» σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της λήξης του 
Φυσικού   Αντικειμένου της Πράξης  έως την 31-12-2017 και του Οικονομικού 
Αντικειμένου έως την 31-03-2018.  

46. Την υπ΄αρ. 2322/6-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας (ΑΔΑ: 
94ΡΝΟΞ7Φ-ΝΗΝ) με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη ως προς το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συγκεκριμένα ως ημερομηνία λήξης της 
Πράξης ορίζεται η 31-03-2018.     

47. Η με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 2016 στη ΣΑΕ-093/8. 

48. Το με αρ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/702 τις 31-07-2017  έγγραφο της Διαχειριστικής 
Αρχής–Μονάδα Β΄ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, σχετικά με τη διατύπωση θετικής 
γνώμης για το σχέδιο της παρούσας Διακήρυξης.  

49. Την με αρ. πρωτ.148598/31-07-2017 εισήγησή μας προς την Ο.Ε. για έγκριση : 
ανάκλησης της με αρ. 1825/2016 απόφασής της, διενέργειας διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ – Ομάδες Ειδών Α, Β, Γ, 
Δ, Ε και ΣΤ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)» του ΤΕΒΑ, συνολικού προϋπολογισμού 2.914.517,05 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κωδικό ΟΠΣ 5000231, όρων της 2/2017 
Διακήρυξης και της περίληψης αυτού και δημοσίευσης της περίληψης.   

50. Την με αρ. 2107/2017 (ΑΔΑ: ΨΞΛΝ7Λ7-649) απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 
έγκριση των ανωτέρω. 

51. Το με αρ.πρωτ. Οικ.10210/02-10-2017 διαβιβαστικό της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής των πρακτικών 3 (ΤΕΒΑ 1) και 4/2017 (ΤΕΒΑ 2). 

52. Το με αρ. πρωτ. 198860/02-10-2017 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία 
σχετικά με ερωτήματα του Πρακτικού 4 της Γνωμοδ. Επιτροπής. 

53. Με το με αρ. πρωτ. Οικ. 201748/04-10-2017 έγγραφο της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής μας διαβίβασε το με αρ. 5/2017 (ΤΕΒΑ 3) Πρακτικό. 

54. Την με αρ. πρωτ. 1092/24-10-2017 απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία 
διαβιβάσαμε με το με αρ. πρωτ. 221739/27-10-2017 στη Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

55. Με το από 31-10-2017 έγγραφο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής μας διαβίβασε το 
με αρ. 8/2017 (ΤΕΒΑ 4). 

56. Το με αρ.πρωτ. 224950/01-11-2017 έγγραφό μας με θέμα «Συμπλήρωση – 
αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών προς τους επτά (7) 
συμμετέχοντες» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

57. Το με αρ. πρωτ. 203727/09-11-2017 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική 
Επιτροπή με το οποίο διαβιβάσαμε τους δύο (2) φυσικούς φακέλους και τέσσερις 
(4) ηλεκτρονικούς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

58. Το  από 10-11-2017 έγγραφο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με το οποίο μας 
διαβίβασε το Πρακτικό 10/2017 (ΤΕΒΑ 5) που αφορά τον έλεγχο των 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών σύμφωνα με το Πρακτικό 8/2017 (ΤΕΒΑ 4).  
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59. Την υπ΄αρ. 3034/2017 (ΑΔΑ : 6ΡΥΘ7Λ7-5ΓΕ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση των Πρακτικών 3 (ΤΕΒΑ 1), 4 
(ΤΕΒΑ 2), 5 (ΤΕΒΑ 3), 8 (ΤΕΒΑ 4) & 10 (ΤΕΒΑ 5) της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών 
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορούν την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων 
του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά 
& Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ – Ομάδες Ειδών 
Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)» του ΤΕΒΑ, συνολικού προϋπολογισμού 2.914.517,05 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

60. Την με αρ. πρωτ. 249157/20-12-2017 γνωστοποίηση της υπ’ αρ. 3034/2017 
Απόφασης του Οικονομικής Επιτροπής προς τους δώδεκα (12) συμμετέχοντες 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

61. Την με αρ. πρωτ. οικ. 5763/08-01-2018 Πρόσκληση προς τους εννέα (9) 
συμμετέχοντες και τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (που γίνονται δεκτοί στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, οι προσφορές των οποίων πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής) για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών την Παρασκευή 12-01-2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

62. Το  από 15-01-2018 έγγραφο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με το οποίο μας 
διαβίβασε το Πρακτικό 16/2018 (ΤΕΒΑ 6) που αφορά στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών (12-01-2018) των 9 συμμετεχόντων. 

63. Το από 17-01-2018 διαβιβαστικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με το οποίο μας 
διαβίβασε το Πρακτικό 17/2018 (ΤΕΒΑ 7) που αφορά στον έλεγχο των 
οικονομικών προσφορών των 9 συμμετεχόντων και με το οποίο διατυπώνει 
υπολογιστικά σφάλματα και ζητά διευκρινήσεις επί αυτών σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016  (άρθρο 102, παρ.4). 

64. Το με αρ. πρωτ. 12166/18-01-2018 έγγραφό μας με θέμα : «Συμπλήρωση – 
αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» σύμφωνα με το οποίο 
κοινοποιήσαμε το Πρακτικό 17 προς τις δύο συμμετέχουσες εταιρείες (ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ.ΕΞΑΓ. Α.Ε. & 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για να διορθώσουν 
υπολογιστικά σφάλματα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

65. Την από 29-11-2017 (με αρ. πρωτ. 14025/19-01-2018) επιστολή της εταιρείας 
ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία επιθυμεί να αποσύρει  την προσφορά της 
λόγω ανωτέρας βίας. 

66. Το με αρ. πρωτ. 14139/19-01-2018 μήνυμα (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ) της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ το οποίο αφορά την διορθωμένη οικονομική προσφορά. 

67. Το με αρ. πρωτ. 14157/19-01-2018 μήνυμα (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. το οποίο αφορά την 
διορθωμένη οικονομική προσφορά. 

68. Το με αρ. πρωτ. 14157/22-01-2018 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο διαβιβάσαμε τις δύο παραπάνω 
διορθωμένες προσφορές καθώς και την επιστολή της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 
για έλεγχο και περαιτέρω αξιολόγησή τους. 

69. Το από 30-01-2018 διαβιβαστικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με το οποίο μας 
διαβίβασε το Πρακτικό 20/2018 (ΤΕΒΑ 8) που αφορά στην παραλαβή των 
παραπάνω και στον έλεγχο των συμπληρωματικών διορθωμένων 2 οικονομικών 
προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,  και την αποδοχή της απόσυρσης της 
προσφοράς της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε (μέσω της επιστολής της) με κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της. Επίσης, γνωμοδοτεί ομόφωνα για 
τους προσωρινούς μειοδότες των ομάδων Α,Β,Γ,Δ & Ε (για την ομάδα ΣΤ’ δεν 
υπήρξαν προσφορές).  

70. Την υπ΄αρ. 287/2018 (ΑΔΑ : 6ΕΖΟ7Λ7-2ΣΕ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση των Πρακτικών 16 (ΤΕΒΑ 6), 
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17 (ΤΕΒΑ 7) & 20 (ΤΕΒΑ 8) της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, που αφορούν την κατακύρωση του αποτελέσματος ανά 
ομάδα ειδών στους προσωρινούς αναδόχους, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή .pdf  τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, του 
διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά 
& Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ – Ομάδες Ειδών 
Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)» του ΤΕΒΑ, συνολικού προϋπολογισμού 2.914.517,05 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

71. Την με αρ. πρωτ. οικ. 35420/16-02-2018 γνωστοποίηση της υπ’ αρ. 287/2018 
Απόφασης του Οικονομικής Επιτροπής προς τους εννέα (9) συμμετέχοντες 
μειοδότες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

72. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35587/16-02-2018 έγγραφό μας με θέμα : «Προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης» σύμφωνα με το οποίο ζητήσαμε από τους 
τέσσερις (4) προσωρινούς μειοδότες για να προσκομίσουν τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του άρθρου 7 του παραρτήματος Ι της Διακήρυξης 2/2017 μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και σε έντυπη μορφή εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο προσωρινός μειοδότης 
υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τα εν λόγω δικαιολογητικά.  

73. Την με αρ. πρωτ. 37917/06-03-2018 Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης την Παρασκευή 16-03-2018 & ώρα 10:00π.μ. 

74. Την με αρ. πρωτ. 50312/09-03-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής προς τα μέλη της σύμφωνα με την οποία ενημερώνει 
για την συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής την Παρασκευή 16-03-2018 & ώρα 
10:00π.μ. 

75. Το με αρ. πρωτ. 53743/16-03-2018 έγγραφο μας με θέμα την διαβίβαση των 
τεσσάρων (4) έντυπων φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών προς τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

76. Το από 16-03-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 21/16-03-2018 (ΤΕΒΑ 9) που 
αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
την αποσφράγιση των φυσικών φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

77. Το από 23-03-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 22/22-03-2018 (ΤΕΒΑ 10) που 
αφορά τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος στους τέσσερις (4) οριστικούς μειοδότες για τις 
πέντε (5) ομάδες ειδών. 

78. Την υπ΄αρ. 884/2018 (ΑΔΑ : Ω2ΛΚ7Λ7-ΒΝ2) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση των Πρακτικών 21 (ΤΕΒΑ 9),  
& 22 (ΤΕΒΑ 10) της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που 
αφορούν την ηλεκτρονική αποσφράγιση και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών & 
φυσικών φακέλλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 
μειοδοτών και την οριστική κατακύρωση των πέντε ομάδων ειδών, του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής, για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ – Ομάδες Ειδών Α, Β, Γ, Δ, Ε και 
ΣΤ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή 
(Ε.Β.Υ.Σ.)» του ΤΕΒΑ. 

79. Την με αρ. πρωτ. οικ. 92911/14-05-2018 επιστολή μας με θέμα : «Παράταση 
διάρκειας ισχύος των προσφορών για δέκα (10) μήνες και την παράταση 
διάρκειας ισχύος των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής για έντεκα (11) μήνες,  
προς τους οκτώ (8) συμμετέχοντες μειοδότες μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
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80. Οι επιστολές – απαντήσεις των εταιρειών : ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ.ΕΞΑΓ. Α.Ε., SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.,  FF 
MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ, ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.. 

81. Την υπ΄αρ. 1630/2018 (ΑΔΑ : ΩΗΤΧ7Λ7-ΤΞΖ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης διάρκειας ισχύος 
των προσφορών & των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής των συμμετεχόντων 
στον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό των οκτώ (8) 
συμμετεχόντων μειοδοτών. 

82. Η με αρ. πρωτ. 162580/13-09-2018 Πρόσκληση προς τους τέσσερις (4) 
οριστικούς μειοδότες εταιρείες για προσκόμιση επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

83. Τα από 14-09-2018, 20-09-2018, 21-09-2018 & 27-09-2018 μηνύματα με 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ των τεσσάρων  

 οριστικών μειοδοτών (και σε έντυπη μορφή με αρ. πρωτ.  176967/17-09-2018 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ, 182259/25-09-2018 SALAS INTER. GROUP 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ, 182270/25-09-2018 FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ & 
187974/01-10-2018 Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ). 

84. Η με αρ. πρωτ. 170705/02-10-2018 διαβίβαση των τεσσάρων φακέλων 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής για έλεγχο. 

85. Την με αρ. πρωτ.  192428/04-10-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής προς τα μέλη της σύμφωνα με την οποία ενημερώνει 
για την συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής την Δευτέρα 08-10-2018 & ώρα 09:00 π.μ. 
και εφόσον απαιτηθεί και την Τρίτη 09-10-2018 & ώρα 09:00 π.μ.. 

86. Το από 09-10-2018 διαβιβαστικό του Πρακτικού 30/09-10-2018 (ΤΕΒΑ 11) που 
αφορά στην εξέταση των τεσσάρων φακέλων επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης : 

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/2018 (ΤΕΒΑ 11) 
 

Στον Πειραιά σήμερα 09-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε μετά από 
τη με αριθμό πρωτ. 192428/04-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση η 
Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. 378/2017 (ΑΔΑ:7Σ777Λ7-2Ω1) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  
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Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά & Νήσων (Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου 12 στον Πειραιά) για την 
σύνταξη πρακτικού ύστερα από την προσκόμιση επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών (έγγραφο Δνσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά με ΑΠ170705/02-10-
2018) κατακύρωσης του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 38963, μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για τους κάτωθι προμηθευτές:  
 
 
 
 

Η επιτροπή αφού εξέτασε: 
 τα στοιχεία και τα λοιπά επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των φακέλων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψήφιων προμηθευτών, 
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
 τις προδιαγραφές του σταδίου κατακύρωσης της Διακήρυξης που διέπει τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό, 
 τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής για τον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό 
διαπιστώνει ως κατωτέρω και γνωμοδοτεί εκ νέου για την κατακύρωση στους κάτωθι 
μειοδότες:  
 
ΟΜΑΔΑ Α – Είδη παντοπωλείου 
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την κατακύρωση στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Α.Ε. ως μειοδότη για την Ομάδα Α – Είδη 
Παντοπωλείου αντί του ποσού των €1.346.656,83. 
ΟΜΑΔΑ Β - Νωπό Κοτόπουλο 
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την κατακύρωση στην εταιρεία Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ως μειοδότη για την Ομάδα Β – Νωπό 
Κοτόπουλο αντί του ποσού των €198.272,88. 
ΟΜΑΔΑ Γ – Μοσχάρι  
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την κατακύρωση στην εταιρεία FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ ως μειοδότη για την Ομάδα Γ – Μοσχάρι αντί του ποσού των 
€371.761,65. 
ΟΜΑΔΑ Δ – Είδη οπωροπωλείου 
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την κατακύρωση στην εταιρεία SALAS INTER.GROUP 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ ως μειοδότη για την Ομάδα Δ – Είδη οπωροπωλείου αντί του 
ποσού των €106.762,32. 
ΟΜΑΔΑ Ε – Είδη βασικής υλικής συνδρομής 
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την κατακύρωση στην εταιρεία SALAS INTER.GROUP 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ ως μειοδότη για την Ομάδα Ε – Είδη βασικής υλικής συνδρομής 
αντί του ποσού των €292.969,65. 
 

α/α Προμηθευτής 
Α/Α 

Προσφοράς 
στο ΕΣΗΔΗΣ 

Αρ. πρωτ. Δ/νσης 
Οικονομικών 
ΠΕ Πειραιά 

1 
FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ 

72535 182270/25-09-2018 

2 
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
72083 187974/01-10-2018 

3 
SALAS INTER.GROUP 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΕ 
72919 182259/25-09-2018 

4 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Α.Ε. 
74412 176967/17-09-2018 
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των 
οποίων τα τρία θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει στο αρχείο της Επιτροπής . 
Κατόπιν των ανωτέρω:  

 
Η  υπηρεσία  εισηγείται   

 
      

στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 
 
Την έγκριση ή μη του Πρακτικού 30/2018 (ΤΕΒΑ 11) που αφορά στον έλεγχο 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης των τεσσάρων (4) 
οριστικών μειοδοτών του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και 
Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)», συνολικής αξίας 2.316.423,33 € πλέον 
Φ.Π.Α.». 
     

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

Την έγκριση του Πρακτικού 30/2018 (ΤΕΒΑ 11) που αφορά στον έλεγχο 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης των τεσσάρων (4) 
οριστικών μειοδοτών του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και 
Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)», συνολικής αξίας 2.316.423,33 € πλέον 
Φ.Π.Α.» και την κατακύρωση στους οικονομικούς φορείς όπως αναφέρονται σε 
αυτό. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Αικ. Αδαμοπούλου  δηλώνει 
λευκό. 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
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