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Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    36η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 22.07.2022

         

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 53885/18.07.2022 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 18.07.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.    Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                               Μέλος της Ο.Ε.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «      «
3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                   «      «
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «      «

      ΑΠΟΦΑΣΗ –269 – 

 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 
7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των όριων για την «Προμήθεια ειδών catering για 
εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 54194/19.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Το άρθρο 72  και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
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• Τη με αριθμό 206/2022 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,

• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 45352/20.06.2022 Διακήρυξης, 
• Την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
Σας στέλνουμε το από 18.07.2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 
καθώς και το από 18.07.2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινού μειοδότη, που αφορούν στη «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (KM 72/22),  που έχουν ως κατωτέρω:

Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για 

την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», 
προϋπολογισμού 54.462,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον, σήμερα την 13.07.2022 ημέρα Τετάρτη, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
206/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών catering για 
εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (Αριθμ. Διακήρυξης 45352/20.06.2022), η οποία 
έλαβε τον 163387 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010771556.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Διαμάντη Καλλιόπη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2) Μπέλλου Αθανασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3) Τσακμάκη Βασιλική, ΠΕ Νηπιαγωγών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  
07.07.2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 13.07.2022.

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 163387 και διαπίστωσε αφενός ότι ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία προσφορά.
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο 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 
αποσφραγισθεί η προσφορά. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι 
«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, καθώς σύμφωνα με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.

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 ο συμμετέχων υπέβαλε εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, 
με τον με αριθμό πρωτοκόλλου 50858/07.07.2022 φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου 
Ιλίου.

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε τόσο τηλεφωνικώς (όπου επιβεβαιώθηκε η 
γνησιότητά της), όσο και  εγγράφως με την Εθνική Τράπεζα που είχε εκδώσει την εγγυητική 
επιστολή, που κατέθεσε ο συμμετέχων προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

6.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκε η κάτωθι προσφορά, όπως εμφανίζεται στο σύστημα 
του ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α   Συστημικός 
αριθμός

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 
υποβολής 

προσφοράς

Ώρα
υποβολής 

προσφοράς
1 163387 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06.07.2022 12:55:32

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά 
είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

Α/Α Συστημικός αριθμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός προσφοράς 
συστήματος
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1 163387 ΠΙΕΤΡΗΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

288920

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 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, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε 
ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
50858/07-07-2022

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από το 
συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο μοναδικός συμμετέχων. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε ορθώς ότι οριζόταν από την διακήρυξη

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε, από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά 
φύλλο.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε ορθώς ότι οριζόταν από την διακήρυξη.
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11. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όπου η προσφορά της 
εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπεβλήθη  ορθώς και 
όπως οριζόταν  από την διακήρυξη.

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό.

Β. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για 
την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», 
προϋπολογισμού 54.462,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον, σήμερα την 13.07.2022 ημέρα Τετάρτη, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
206/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών 
catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» (Αριθμ. Διακήρυξης 45352/20.06.2022), 
η οποία έλαβε τον 163387   αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010771556.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Διαμάντη Καλλιόπη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2) Μπέλλου Αθανασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3) Τσακμάκη Βασιλική, ΠΕ Νηπιαγωγών

1. Την  13η Ιουλίου 2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική 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, και την αξιολόγηση αυτών στο σχετικό πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών.
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2. Με την υπ’ αριθ 45352/20.06.2022 διακήρυξη, ορίστηκε ότι η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 13.07.2022. Συνεπώς, σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει 
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος.

3. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 163387 προκειμένου να 
αποσφραγισθεί η οικονομική προσφορά, η οποία ήταν μέχρι τώρα «κλειδωμένη», καταχωρώντας 
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης).

4.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους όπως αποτυπώνονται στον 
επόμενο πίνακα:
Α/Α   Συστημικός 

αριθμός
Επωνυμία Αριθμός 

προσφοράς 
συστήματος

Ποσό μη 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ

€

Ποσό με ΦΠΑ

€

1 163387 ΠΙΕΤΡΗΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

288920 48.102,08 54.455,89

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 45352/20.06.2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. την υποβληθείσα προσφορά

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. την υπ’ αριθ. 35900/17.05.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5. το από 18.07.2022 πρακτικό

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις 
των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» στο σύνολο του διαγωνισμού με ποσό 54.455,89€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. γιατί ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης.»

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 προσωρινού αναδόχου για την 
«Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

Β) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΕΤΡΗΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο σύνολο του διαγωνισμού με 
ποσό 54.455,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., γιατί η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται 
στην υπ΄αριθμ. 45352/20.06.2022 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., 

                         Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

                                        Γαλούνης Δ.

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             
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