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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      19η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 19.05.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 19η Μαΐου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 32549/15.05.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 15.05.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 

850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                 Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

     ΑΠΟΦΑΣΗ –134– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

 5ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά την έγκριση πρακτικών τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του 

ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021».   

 Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 31199/11.05.2020 έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σα̋ στέλνουμε τα πρακτικά τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

που αφορούν: την αποσφράγιση του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ 

και τεχνικών προσφορών, σχετικά με την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού 

έτου̋ 2020-2021», καθώ̋ και το φάκελο τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋, και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση των παραπάνω πρακτικών , κήρυξη άγονου του διαγωνισμού και 

επαναδιακήρυξή του με τροποποίηση των όρων, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010.» 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2020-2021 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Σήμερα στι̋ 04-05-2020 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμών και αξιολόγηση̋ 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τον διαγωνισμό 

με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021» βάσει 

του Ν. 4412/16 και τη̋ με αριθμό 084/08-04-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του 

Δήμου Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τι̋ προσφορέ̋ που υποβλήθηκαν στον υπ’ 

αρ. 85430 ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ με αρ. πρωτ. 26015/09-04-2020 διακήρυξη̋ του Δήμου 

Ιλίου με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωση̋ 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά βάσει τιμή̋ για τη σίτιση 

μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου σχολικού έτου̋ 2020-2021, προϋπολογισμού 

149.637,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Στη συνεδρίαση τη̋ επιτροπή̋ που είχε απαρτία, 

παρέστησαν οι εξή̋: 

1. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ηλία̋ Βλαχάκη̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, ΤΕ Μηχανικών 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη̋ την με αριθμ. 26015/09-04-2020 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου  

με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωση̋ την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά βάσει τιμή̋ για τη σίτιση 

μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου σχολικού έτου̋ 2020-2021, προϋπολογισμού 

149.637,43€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.» καθώ̋ 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 

(ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ω̋ αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ τον αριθμό 

85430. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματο̋ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 27/04/2020 και ώρα 15:00:00.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋) των μελών, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 85430 και διαπίστωσε ότι αφενό̋ ο διαγωνισμό̋ ήταν 

χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα ω̋ «κλειδωμένο̋» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορέ̋ από του̋ παρακάτω 
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προμηθευτέ̋ όπω̋ αυτοί εμφανίζονται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ 

απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 

φόρμα του συστήματο̋, τα διαπιστευτήριά του̋ προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋. 

Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών 

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του̋. Επισημαίνεται ότι οι 

υποφάκελοι «Οικονομικέ̋ Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν λάβει από το 

σύστημα, του̋ παρακάτω αναφερόμενου̋ κωδικού̋ α/α συστήματο̋:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο τη̋, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

  Στο Ίλιον την  4η  Μαΐου του έτου̋ 2020, ημέρα Δευτέρα  στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται 

επί τη̋ οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμών και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων 

προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών βάσει του Ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει και 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και ώρα 
προσφορά̋ 

Αριθμό̋ 
πρωτοκόλλου 

και ημερομηνία 
υποβολή̋ 
εντύπων 

1 
Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
CATERING ΕΠΕ 

27/04/2020 
12:33:34 

28888/28-04-2020 

2 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24/04/2020 
13:03:37 

28491/27-04-2020 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ

Σ 

1 
Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
CATERING ΕΠΕ 

172006 

2 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

172160 
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τη̋ με αριθμό 084/25860/08-04-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου, 

αποτελούμενη από του̋: 

  

Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ηλία̋ Βλαχάκη̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, ΤΕ Μηχανικών 

3. Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, ΠΕ Διοικητικού Μηχανικού 

 

Παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ηλία̋ Βλαχάκη̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, ΤΕ Μηχανικών 

 

και έχοντα̋ υπόψη τη̋: 
1. την με κωδικό Π38/2020 μελέτη του Δήμου Ιλίου 

2. την υπ’ αριθμ. 084/25860/08.04.2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του 

Δήμου Ιλίου, με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, καθορίζεται ο 

τρόπο̋ εκτέλεση̋ τη̋ προμήθεια̋ και ορίζεται επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμού 

και υποβαλλόμενων προσφορών 

3. την υπ’ αρ. 26015/09-04-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου, περίληψη τη̋ οποία̋ 

δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr 

4. το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

5. το από 06-05-2020 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

 
συνήλθε για την εξέταση των προσφορών των ενδιαφερομένων, ω̋ κατωτέρω: 
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι φάκελοι των προσφορών των παραπάνω οικονομικών φορέων 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου. 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ – τεχνικέ̋ προσφορέ̋  των υποψηφίων 

οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξή̋: 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CATERING ΕΠΕ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋  

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνο̋ Δήλωση̋ Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋  Κατατέθηκε 

 
2. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋   

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνο̋ Δήλωση̋ Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋  Κατατέθηκε 

 
Οι παραπάνω φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχή̋ ευρέθησαν πλήρει̋ και η Επιτροπή 

προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των παραπάνω οικονομικών φορέων και 

κατέγραψε τα εξή̋: 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
1. Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CATERING ΕΠΕ 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η με αριθμ. πρωτ. 1138/24-06-2011 άδεια λειτουργία̋ του υποψηφίου 

οικονομικού φορέα η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη̋ ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και ώρα 
προσφορά̋ 

Αριθμό̋ 
πρωτοκόλλου 

και ημερομηνία 
υποβολή̋ 
εντύπων 

1 
Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CATERING ΕΠΕ 

27/04/2020 
12:33:34 

28888/28-04-2020 

2 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24/04/2020 
13:03:37 

28491/27-04-2020 
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είχε διάρκεια ισχύο̋ οκτώ (8) έτη. Ωστόσο δεν έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αντίστοιχη άδεια σε ισχύ ή κάποιο έγγραφο από το οποίο να τεκμαίρεται η ανανέωσή 

τη̋. 

 
2. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είχαν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τα 

πιστοποιητικά ISO 22000:2005 ή ισοδύναμα των κυριοτέρων προμηθευτών για κρέα̋, κοτόπουλα, 

τυροκομικά και γαλακτοκομικά. Στο άρθρο 8 «περιεχόμενο προσφορών» τη̋ με αριθμ. πρωτ. 

26015/09-04-2020 Διακήρυξη̋ ορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών φακέλων 

τη̋ προσφορά̋. Επίση̋ στην τεχνική προσφορά του συστήματο̋ αναφέρεται φάκελο̋ .pdf με τίτλο 

«Α.2.5 Πιστοποιητικά Προμηθευτών» ωστόσο το περιεχόμενό του δεν περιλαμβάνει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά.   

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή προτείνει την απόρριψη και των δύο υποβαλλόμενων 

προσφορών για του̋ λόγου̋ που αναφέρονται στο παρόν πρακτικό με αποτέλεσμα ο διαγωνισμό̋ να 

καταστεί άγονο̋» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Την έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγιση̋ των ηλεκτρονικών προσφορών και β)του πρακτικού 

αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών για τη «Σίτιση μαθητών 

Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021», όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

Β) Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο και αποφασίζει την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού με 

τροποποίηση των όρων  

 

Κατά τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έω̋ 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,            

     Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                               Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋. 
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