
 1

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49457/04-10-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 29-09-2011 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 29η 

Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 47732/23-09-
2011 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 23-09-2011 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.        Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Δ.Σ.                 «  « 
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.             «  « 
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.           «  « 
6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «  « 
7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.            « « 
8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.            « « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –213–  

 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 
συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, 
κατεπείγον θέμα που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 48694/29-09-2011 έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που 
αφορά την «την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» καθώς και το 
φάκελο της προμήθειας, και το πρακτικό δημοπρασίας που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π. μ. έως 10:30 μ. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό    104/28-2-2011 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους : 
1. Παπάζογλου Αναστασία 
2. Τσίκκη Αικατερίνη-Μαρία 
3. Σαγματοπούλου Ευαγγελία 
έχοντας υπόψη 

α) Την υπ΄ αριθμ. 40402/11-08-2011 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε άπαξ σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες 
εκδίδονται στην Αθήνα, σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Αττικής, σε δύο 
εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Επίσης, δημοσιεύτηκε  από την Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 
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         β) Tην  υπ΄ αριθμ. 178/10-08-2011 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 
η οποία  αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό τρόπου 
εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου 
Ιλίου», συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας. 

Στην αρχή η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων 

σε όλη τη διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. – PORTO LEONE CATERING – ΙΔΗΣ 6, 

ΠΕΡΑΙΑΣ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (1) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 34Α, 14564 Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (2) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

SIMPLY … FOOD ΕΠΕ – ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 8, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (3) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Τέταρτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ -  ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 69 , ΑΘΗΝΑ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (4) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Πέμπτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

DAILY TASTE Ε.Π.Ε. - ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΣ 14, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (5) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Έκτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, «JOIN CATERERS» - ΜΙΛΗΤΟΥ 77, 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (6) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Έβδομος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

Cardio Fit - DIET CATERING AND SPORTS MEDICINE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ 106 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
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προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (7) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ με τον υπ’ αριθμ. (4) φάκελο 
αποχώρησε από την συνέχιση της διαδικασίας, παραλαμβάνοντας τον φάκελό του σφραγισμένο. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής DAILY TASTE Ε.Π.Ε. με τον υπ’ αριθμ. (5) φάκελο 
αποχώρησε από την συνέχιση της διαδικασίας, παραλαμβάνοντας τον φάκελό του σφραγισμένο. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η 
έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής 
: 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ  ́αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου  
ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. – PORTO LEONE CATERING 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου  6 παρ. 2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό 

6 παρ. 3 ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – 
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ - 
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης 

6 παρ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Ασφαλιστική ενημερότητα 6 παρ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 6 παρ. 6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6 παρ. 7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΑΒ207253/03-02-

06 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Ένορκη Δήλωση  6 παρ. 9 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  6 παρ. 10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6 παρ. 11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων στοιχείων ελέγχου (HACCP) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης. 

6 παρ. 12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των όρων της 
διακήρυξης 

6 παρ. 13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών 

6 παρ. 14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι δεν 
του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

6 παρ. 15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερομένου  
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 
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Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου  6 παρ. 2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό 

6 παρ. 3 ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – 
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ - 
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης 

6 παρ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Ασφαλιστική ενημερότητα 6 παρ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 6 παρ. 6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6 παρ. 7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΧΩΡΙΣ ΓΝΗΣΙΟ 

ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΑΖ 002550-
08/08/07-ΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

Ένορκη Δήλωση  6 παρ. 9 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  6 παρ. 10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6 παρ. 11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων στοιχείων ελέγχου (HACCP) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης. 

6 παρ. 12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των όρων της 
διακήρυξης 

6 παρ. 13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών 

6 παρ. 14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι δεν 
του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

6 παρ. 15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ  ́αριθμ. (3) φάκελος του ενδιαφερομένου  
SIMPLY … FOOD ΕΠΕ 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου  6 παρ. 2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό 

6 παρ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης 

6 παρ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Ασφαλιστική ενημερότητα 6 παρ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 6 παρ. 6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6 παρ. 7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
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Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ  
ΑΙ 531421 ΤΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ένορκη Δήλωση  6 παρ. 9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  6 παρ. 10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6 παρ. 11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων στοιχείων ελέγχου (HACCP) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης. 

6 παρ. 12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των όρων της 
διακήρυξης 

6 παρ. 13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών 

6 παρ. 14 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι δεν 
του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

6 παρ. 15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ  ́αριθμ. (6) φάκελος του ενδιαφερομένου  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, «JOIN CATERERS» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου  6 παρ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό 

6 παρ. 3 ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – 
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – 
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης 

6 παρ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Ασφαλιστική ενημερότητα 6 παρ. 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Φορολογική ενημερότητα 6 παρ. 6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6 παρ. 7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΑΒ 514125/24-07-

06 Τ.Α. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ένορκη Δήλωση  6 παρ. 9 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  6 παρ. 10 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6 παρ. 11 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων στοιχείων ελέγχου (HACCP) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης. 

6 παρ. 12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των όρων της 
διακήρυξης 

6 παρ. 13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών 

6 παρ. 14 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ? 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι δεν 
του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

6 παρ. 15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ  ́αριθμ. (7) φάκελος του ενδιαφερομένου  
Cardio Fit - DIET CATERING AND SPORTS MEDICINE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου  6 παρ. 2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό 

6 παρ. 3 ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – 
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης 

6 παρ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Ασφαλιστική ενημερότητα 6 παρ. 5 Ο.Α.Ε.Ε. ? 
Φορολογική ενημερότητα 6 παρ. 6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6 παρ. 7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - Π714268-17/01/92-

Τ.Α. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ένορκη Δήλωση  6 παρ. 9 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  6 παρ. 10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6 παρ. 11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων στοιχείων ελέγχου (HACCP) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης. 

6 παρ. 12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ  

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των όρων της 
διακήρυξης 

6 παρ. 13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών 

6 παρ. 14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι δεν 
του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

6 παρ. 15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
o Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» δεν κατέθεσε 

βεβαιώσεις τραπεζών, αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών, τα οποία να δείχνουν τη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους. Επιπλέον δεν κατέθεσε κατάσταση του 
τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο ποιότητας.  
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν τη 
φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος ανάδοχος «ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» στην 
τεχνική του προσφορά δεν αναφέρεται καθόλου στο προτεινόμενο ενδεικτικό εβδομαδιαίο 
διαιτολόγιο , όπως αυτό περιγράφεται στη παράγραφο Β των τεχνικών προδιαγραφών της 
μελέτης. 

o Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατέθεσε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
κατατεθεί αίτηση για αναγκαστική διαχείριση, σε αντιστοιχία με όσα απαιτούνται από την 
3η παράγραφο του 6ου άρθρου της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, το οποίο 
αναφέρει επί λέξει ότι «Πιστοποιητικό περί μη ενάρξεως διαδικασίας θέσεως σε 
αναγκαστική εκκαθάριση δεν εκδίδεται, γιατί δεν τηρούνται στην υπηρεσία μας τα 
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αντίστοιχα βιβλία». Όμως, σύμφωνα με την 9η παράγραφο του 6ου άρθρου της διακήρυξης, 
αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
υποψήφιου αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Αντίστοιχη ένορκη δήλωση ή βεβαίωση δεν έχει κατατεθεί μεταξύ των 
δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου. Ανάλογα, έχει κατατεθεί πιστοποιητικό 
αναγκαστικής διαχείρισης, το οποίο αναφέρει επί λέξει ότι «Πιστοποιητικό περί μη 
διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείρισης δεν εκδίδεται, γιατί δεν τηρούνται στην 
υπηρεσία μας τα αντίστοιχα βιβλία» και δεν υπάρχει η αντίστοιχη ένορκη δήλωση . 
Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν έχει καταθέσει βεβαίωση 
εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο όπως απαιτείται από την 8η 
παράγραφο του 6ου άρθρου της διακήρυξης. Αντί αυτής έχει κατατεθεί ένα πρακτικό 
συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει εκπροσώπους, χωρίς τη 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  

o Ο υποψήφιος ανάδοχος «SIMPLY … FOOD ΕΠΕ» κατέθεσε πολλές βεβαιώσεις καλής 
συνεργασίας, ισολογισμούς, αναλυτική περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, τα οποία 
αφορούσαν την εταιρεία «ΑΝΟΔΙΚΗ ΕΠΕ» και υπηρεσίες καθαριότητας, το οποίο δεν έχει 
σχέση με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Όσον αφορά την εταιρεία «SIMPLY 
FOOD ΕΠΕ» δεν κατατέθηκαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, 
και την επαγγελματική αξιοπιστία της εταιρείας. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη 14η  παράγραφο του 6ου άρθρου της διακήρυξης έπρεπε να 
κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για την χώρα προέλευσης των υλικών και κατασκευής των 
υλικών που προσφέρει. Εφόσον ο ίδιος κατασκευάζει το τελικό προϊόν, θα δηλώνει την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζει τα προσφερόμενα προϊόντα καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής τους. Ο υποψήφιος ανάδοχος «SIMPLY … FOOD ΕΠΕ» δεν έχει 
δηλώσει που θα κατασκευάζονται τα τελικά προϊόντα. 

o Ο υποψήφιος ανάδοχος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, «JOIN CATERERS» κατέθεσε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, σε αντιστοιχία με όσα 
απαιτούνται από την 3η παράγραφο του 6ου άρθρου της διακήρυξης του παρόντος 
διαγωνισμού, το οποίο αναφέρει επί λέξει ότι «Πιστοποιητικό περί μη ενάρξεως 
διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δεν εκδίδεται, γιατί δεν τηρούνται στην 
υπηρεσία μας τα αντίστοιχα βιβλία». Όμως, σύμφωνα με την 9η παράγραφο του 6ου άρθρου 
της διακήρυξης, αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα 
ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου. Αντίστοιχη ένορκη δήλωση ή βεβαίωση δεν έχει κατατεθεί 
μεταξύ των δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, «JOIN CATERERS»» έχει 
καταθέσει ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό του, αλλά δεν έχει καταθέσει 
ασφαλιστική ενημερότητα για τους ίδιους τους εργοδότες όπως απαιτείται από την 5η 
παράγραφο του 6ου άρθρου της διακήρυξης. 
Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται ο τόπος κατασκευής των φαγητών, αλλά δεν 
αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων υλικών, όπως απαιτείται από τη 14η 

παράγραφο του  6ου άρθρου της διακήρυξης. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές 
τους. Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, «JOIN CATERERS»» 
δεν κατέθεσε ούτε βεβαιώσεις τραπεζών ούτε ισολογισμούς, ώστε να αποδείξει την 
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χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή της, καθώς και κατάλογο με τις κυριότερες 
παραδόσεις ή κάτι ανάλογο,  ώστε να αποδείξει την επαγγελματική της αξιοπιστία και τις 
τεχνικές της δυνατότητες. 
Επιπρόσθετα ο υποψήφιος ανάδοχος «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, «JOIN 
CATERERS»» δεν έχει καταθέσει τεχνική προσφορά, όπως απαιτείται από τη 3η 
παράγραφο του 9ου άρθρου της διακήρυξης. 

o Ο υποψήφιος ανάδοχος «Cardio Fit» κατέθεσε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε 
αναγκαστική διαχείριση, σε αντιστοιχία με όσα απαιτούνται από την 3η παράγραφο του 6ου 
άρθρου της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, το οποίο αναφέρει επί λέξει ότι 
«Πιστοποιητικό περί μη ενάρξεως διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δεν 
εκδίδεται, γιατί δεν τηρούνται στην υπηρεσία μας τα αντίστοιχα βιβλία». Όμως, σύμφωνα 
με την 9η παράγραφο του 6ου άρθρου της διακήρυξης, αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αντίστοιχη ένορκη δήλωση ή 
βεβαίωση δεν έχει κατατεθεί μεταξύ των δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου. 
Ανάλογα, έχει καταθέσει πιστοποιητικό εκκαθάρισης, το οποίο αναφέρει επί λέξει ότι 
«Πιστοποιητικό περί μη διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση δεν εκδίδεται, 
γιατί δεν τηρούνται στην υπηρεσία μας τα αντίστοιχα βιβλία» και δεν υπάρχει η αντίστοιχη 
ένορκη δήλωση. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος «Cardio Fit» όφειλε σαν εταιρεία Ε.Ε. να καταθέσει ασφαλιστικές 
ενημερότητες τόσο για  τα μέλη όσο και για το προσωπικό της. Για το ένα μέλος της 
εταιρείας υπάρχει μια βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε., η οποία είναι φωτοτυπία εκ του 
πρωτοτύπου. Η φωτοτυπία δεν έχει ληφθεί σωστά, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται όλο το 
κείμενο της βεβαίωσης. Από το κείμενο που είναι ορατό, δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτήν 
την βεβαίωση γιατί προορίζεται για θεώρηση βιβλίων ή στοιχείων από τις Δ.Ο.Υ. και όχι 
για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 
Με βάση τα παραπάνω κανείς υποψήφιος προμηθευτής δεν καλύπτει πλήρως τα άρθρα της 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.  Κατόπιν όλων αυτών και σύμφωνα με το 13ο άρθρο της 
διακήρυξης προτείνουμε προς την Οικονομική επιτροπή:  

1) Τον αποκλεισμό των υποψηφίων προμηθευτών «ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Π.Ε. – PORTO LEONE CATERING», «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.», «SIMPLY … 
FOOD ΕΠΕ», «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ «JOIN CATERERS»» και «Cardio 
Fit - DIET CATERING AND SPORTS MEDICINE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» από το επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού  ο οποίος κατ’ 
αυτόν τον τρόπο κηρύσσεται άκαρπος.  

2) Την ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και επανάληψη χωρίς 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή την 
ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή 
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 
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  Αποφασίζει   Ομόφωνα 
Παραπέμπει το θέμα που αφορά την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – 

Λυκείου Ιλίου» στο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 72 § 4 του Ν. 3852/2010, λόγω της ιδιαίτερης 
σοβαρότητας του. 

 
 
 

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

                 Θεοδωρακόπουλος Γ., Φεγγερός Β. 
                        Κανελλόπουλος Γ., Μπαρμπαγιάννης Χ. 

       Πετρόπουλος Χ., Γκιώνης Ι.,  
   Σταματόπουλος Γ., Κουτσιανάς Π. 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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