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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      50η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 11.11.2021

   
 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 11η  Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  81412/05.11.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 
της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής στις 05.11.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του 
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 
(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 
παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                  «    «
4. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                       «    «
5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    «
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «    «

ΑΠΟΝΤΕΣ                      
1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                              Μέλος της Ο.Ε.
2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                   «    «

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ –406–
        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 
Ιλίου».

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 81506/08.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 
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       «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
• Το άρθρο 72  και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 71162/30-09-2021 Διακήρυξης, 
• Τη με αριθμό 357/2021 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, o τρόπος εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών,

• Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
Σας στέλνουμε το από 04/11/2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και το από 
04/11/2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, που 
αφορούν στις «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου», και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε 
σχετικά.

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σήμερα στις 26-10-2021 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τον διαγωνισμό με 
τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου» βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 
357/70867/29-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 140196 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 71162/30-09-2021 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο 
«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για 
την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, προϋπολογισμού 109.312,25€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» η οποία έλαβε τον υπ’ αριθμ. 140196 αριθμό συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 
λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009289793 2021-09-30. Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε 
απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
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1. Αθανασία Μπέλλου ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος
2. Ευάγγελος Γεράσης ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Μέλος
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 20/10/2021 και ώρα 15:00:00. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 140196 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 
στο διαγωνισμό προσφορές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές 
προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής σε έντυπη μορφή, προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 8 της διακήρυξης.

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην εξακρίβωση της γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών επικοινωνώντας με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.

6.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:
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7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

8. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Ημερομηνία 

και ώρα 
προσφοράς

1 SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19/10/2021 
17:08:10

2
Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ

20/10/2021 
11:52:20

3 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19/10/20211
2:34:02

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 245200

2
Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ

245060

3 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 245116

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=49560&tradingPartnerId=68353&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=brodNRsBl5HIa1Or7t0lkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=49560&tradingPartnerId=68353&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=brodNRsBl5HIa1Or7t0lkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=49560&tradingPartnerId=68353&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=brodNRsBl5HIa1Or7t0lkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=49560&tradingPartnerId=68353&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=brodNRsBl5HIa1Or7t0lkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!HkOUFZDoo2Fch8EtkV1fxg%7D&bid_number=%7B!!8t3ouH9y4YGE2TjnWDN5yw%7D&_ti=1608342990&oapc=12&oas=_s2DwOgl8_RBKIxZJo0gog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!HkOUFZDoo2Fch8EtkV1fxg%7D&bid_number=%7B!!O0P-rzPCiNq7XzhoRuyFSw%7D&_ti=1608342990&oapc=12&oas=noN-vNyrd9G_KIGtRgvGrw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!HkOUFZDoo2Fch8EtkV1fxg%7D&bid_number=%7B!!AQtn3RMp4locWf8NCKGSFQ%7D&_ti=1608342990&oapc=12&oas=DmArLjA_XhXaHDSHacDylQ..
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Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Από τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής
ΕΕΕΣ Κατατέθηκε

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Κατατέθηκε

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
ΕΕΕΣ Κατατέθηκε

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Κατατέθηκε

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής
ΕΕΕΣ Κατατέθηκε

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Κατατέθηκε

Οι παραπάνω φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής ευρέθησαν πλήρεις και η Επιτροπή προχώρησε 
στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των παραπάνω οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξής:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Αρ. πρωτ. έντυπης 
προσφοράς

1 SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76675/20-10-2021

2
Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ

77294/21-10-2021

3 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77148/21-10-2021

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=49560&tradingPartnerId=68353&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=brodNRsBl5HIa1Or7t0lkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=49560&tradingPartnerId=68353&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=brodNRsBl5HIa1Or7t0lkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 71162/30-09-2021 Διακήρυξης. 

Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν ανάρτησε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τις άδειες καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς 
προϊόντων ζωικής προέλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 «Περιεχόμενο προσφορών» του Παραρτήματος Α και στο άρθρο 4 
«Δικαιολογητικά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς» του Παραρτήματος Β της με αριθμ. 
πρωτ. 71162/30-09-2021 Διακήρυξης.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο: «Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν στην 
τεχνική τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, τα κάτωθι: (1)……, (2) 
…….. (3) ……. (4) ……. (5) Άδειες καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής 
προέλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 71162/30-09-2021 Διακήρυξης. 

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

11. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
I. Την με αριθμ. πρωτ.71162/30-09-2021 Διακήρυξη

II. Την με αριθμ. 357/70867/29-09-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
III. Τις διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει
IV. Τις υποβληθείσες προσφορές

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=49560&tradingPartnerId=68353&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=brodNRsBl5HIa1Or7t0lkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50510&tradingPartnerId=68899&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=Ya4rSqbvkXxpG7ye2o2U6Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1608342990&oapc=11&oas=iMiV2h6d9GQFpenHeTaCqQ..
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Προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή:

Α. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «Γ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τον λόγο που αναφέρεται 
αναλυτικά στο παρόν πρακτικό

Β. την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς «SALAS INTER 
GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Ίλιον,  σήμερα την 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 357/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου» με αριθμό 
Διακήρυξης 71162/2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 140196 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009289793. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Αθανασία Μπέλλου, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος
2) Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Μέλος
3) Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος

1. Την  26/10/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια 
καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο από 04/11/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών.
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2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά. Οι οικονομικές προσφορές που εξετάστηκαν, κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες 
με τους όρους της διακήρυξης. 

3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την κατάταξη να 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α 
προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ
Επωνυμία 

Ποσό οικονομικής 
προσφοράς

συμπ. Φ.Π.Α.

245200
«SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΕ»

78.704,82 €

215116
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

105.564,40€

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του Οικονομικού Φορέα «SALAS INTER.GROUP 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ», η οποία ανέρχεται στο ποσό 69.650,28€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
(9.054,54€ Φ.Π.Α.) και σύνολο 78.704,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 71162/30-09-2021 Διακήρυξη 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. το από 04/11/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών 

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα «SALAS INTER.GROUP 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ» για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου» ο οποίος υπέβαλλε 
οικονομική προσφορά ύψους 78.704,82€ (συμπ. Φ.Π.Α.) η προσφορά του οποίου είναι εντός 
προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 
71162/30-09-2021 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
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    Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
                           Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α) Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Σίτιση 
μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»
Β) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου» 
την εταιρεία με την επωνυμία «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ», η οποία υπέβαλλε 
οικονομική προσφορά ύψους 78.704,82€ (συμπ. Φ.Π.Α.) η προσφορά της οποίας είναι εντός 
προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 
71162/30-09-2021 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ. 71162/30-09-2021 διακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
προβλεπόμενος έλεγχος.

Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  
Βέργος Ι., Φεγγερός Β.     

         
              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ       
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