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   Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39622/03-08-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 30η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 03-08-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 03η
Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 39601/03-08-
2012 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 03-08-2012
        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.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε.
3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.         « «
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.    « «
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ   « «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Μέλος   της Ο.Ε.
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «            «

ΑΠΟΦΑΣΗ –259–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για

συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την
έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 39564/03-08-2012 έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την
«Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» που έχει ως κατωτέρω:
Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Ίλιον σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή  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 50/2012 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:
1.  Σκεντέρης Κων/νος
2.  Σαγματοπούλου Ευαγγελία
3.  Χριστοδουλίδου Παρασκευή
έχοντας υπόψη

α) Την υπ΄ αριθμ. 25.871/29-05-2012 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.

http://www.ilion.gr/
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         β) Tην  υπ΄ αριθμ.  141/17-05-2012 Απόφαση ΔΣ ,η οποία  αφορά την έγκριση πίστωσης και
  για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου», συνήλθε για την διενέργεια
της ανωτέρω Δημοπρασίας.
       γ) Την υπ. αριθμ. 161/21-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την
προμήθεια «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

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:

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

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. Δ/νση: ΜΠΑΡΑΘΑΡΙΣΤΡΑ,
ΚΟΡΙΝΘΟΣ,  Τ.Κ.: 20100

Fax: 27410 – 71372, Τηλ: 27410 – 76457-8

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.

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

SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε., Δ/νση: ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 8,   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ.: 144 52,
Fax: 210-2824010,  τηλ: 210-2838188

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.

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

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ,  Δ/νση: ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΡΗ 34Α,  Κ. ΚΗΦΗΣΙΑ,  Τ.Κ.: 14564,
Fax: 210-6254.954,  τηλ: 210-6254950

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.

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

CARDIO FIT – ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 106,
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Fax: 210 99 67688, τηλ: 210 9910018
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.
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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
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε

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
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
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ

(ΑΔΤ: ΑΚ 364782)
Ένορκη Δήλωση 6 παρ. 9  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης 6 παρ. 10  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6 παρ. 11  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
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
SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε.

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο
διακήρυξης

Παρατηρήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6 παρ. 1  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΕΛΛΙΠΗΣ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου 6 παρ. 2  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ
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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  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ - ΟΚ
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ

(Α.Δ.Τ.: ΑΗ 563086)
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  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
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ

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
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  ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6 παρ. 7  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ
Ένορκη Δήλωση 6 παρ. 9  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ
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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

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος του ενδιαφερομένου
CARDIO FIT – ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο
διακήρυξης

Παρατηρήσεις

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

6 παρ. 3

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - 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
Βεβαίωση εκπροσώπησης 6 παρ. 8
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  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ

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

6 παρ. 15  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Πιο αναλυτικά, σύμφωνα και με ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες,
διαπιστώσαμε τα εξής:

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε» προσκόμισε
πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου με ημερομηνία έκδοσης 09/04/2012 (εκπρόθεσμο), με συνέπεια να τυγχάνει
εφαρμογής η παρ. 6 εδ.11 της διακήρυξης (αποκλεισμός), όπου ρητά αναφέρεται ότι «…Τα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1)
μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού …».

Ο υποψήφιος ανάδοχος «SIMPLY FOOD ΕΠΕ» υπέβαλλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στην οποία δεν αναγράφεται, όπως επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται από την 1ε παράγραφο 8ο

εδάφιο του 8ου άρθρου της διακήρυξης,  ότι «  …  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα &
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως …», αλλά
ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος μόνο της διζήσεως.

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν κατέθεσε φορολογική ενημερότητα με
συνέπεια να τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 6 εδ.6 της διακήρυξης (αποκλεισμός)

Ο υποψήφιος ανάδοχος «CARDIO FIT – ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υπέβαλλε
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην οποία αναφέρεται ότι «… Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη
διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση,
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίηση σας …» αντί για τρεις (3) ημέρες όπως επί ποινή αποκλεισμού
απαιτείται από την 1ε παράγραφο 9ο εδάφιο του 8ου άρθρου της διακήρυξης.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε:
α) τον αποκλεισμό των υποψήφιων προμηθευτών «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε» και «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» από τα επόμενα στάδια του παρόντος
διαγωνισμού και
       β) όσον αφορά του υποψήφιους προμηθευτές «SIMPLY FOOD ΕΠΕ» και «CARDIO FIT –
ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ &  ΣΙΑ Ε.Ε.»  δίνεται προθεσμία πέντε (5)  εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση προς αυτούς του παρόντος Πρακτικού Δημοπρασίας για να φέρουν διορθωμένες, ως
προς τα σημεία που έχουν επισημανθεί παραπάνω, εγγυητικές συμμετοχής, ώστε να μην
αποκλειστούν από τα επόμενα στάδια του παρόντος διαγωνισμού,  όπως προβλέπεται από την
τελευταία παράγραφο του 8.1 άρθρου της σχετικής διακήρυξης όπου ρητά αναφέρεται ότι « …
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των απαραίτητων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
υποψηφίου από την υπηρεσία …».
B. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Ίλιον σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα
10:00 π. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που
συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 50/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
αποτελούμενη από τους:

1.  Σκεντέρης Κων/νος
2.  Αλειφέρη Χρυσούλα
3.  Μαράτου Αναστασία

έχοντας υπόψη
α) Την υπ΄ αριθμ. 25.871/29-05-2012 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
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και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.
         β) Tην  υπ΄ αριθμ.  141/17-05-2012 Απόφαση ΔΣ ,η οποία  αφορά την έγκριση πίστωσης για
την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου», συνήλθε για την διενέργεια της
ανωτέρω Δημοπρασίας.
         γ) Την υπ. αριθμ. 161/21-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την
προμήθεια «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου».

δ) το από 13/07/2012 Πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού το
οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στις 24/07/2012.
        ε) τις διορθωμένες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό για την προμήθεια που
αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» των εταιρειών με τις
επωνυμίες «SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε.» και «CARDIO FIT – ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
που κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στις 27/07/2012 και 26/07/2012 αντίστοιχα,

συνήλθε και εξέτασε τις διορθωμένες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό για
την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» διαπιστώνοντας ότι και οι δύο
εταιρείες κατέθεσαν εμπρόθεσμα (εντός του περιθωρίου των πέντε εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση του Πρακτικού Δημοπρασίας), πλέον, σωστές εγγυητικές συμμετοχής σύμφωνα με τα
όσα προβλέπονται από την 1ε παράγραφο 9ο εδάφιο του 8ου άρθρου της διακήρυξης και επομένως
έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών βάσει του 6ου και 7ου άρθρου της με αρ. πρωτ.
25871/29-05-2012 Διακήρυξης .

Στην συνέχεια ελέγχτηκαν οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών με τις επωνυμίες «SIMPLY
FOOD Ε.Π.Ε.» και «CARDIO FIT – ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και  βρέθηκαν
πλήρεις και σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π69/2012 σχετικής μελέτης.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω προτείνουμε να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του
παρόντος διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, και οι δύο εταιρίες με
τις επωνυμίες «SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε.» και «CARDIO FIT – ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.».
Γ. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
Για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου (ΚΜ 69/2012)

Σήμερα στις 3/08/2012 και ώρα 10:00 π. μ. η επιτροπή αξιολόγησης προμηθειών, η οποία
ορίσθηκε με τις με αριθμό 50/2012 και 228/1-08-2012  Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με
βάση το Ν. 1797/1988 και το 46ο άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, συνήλθε και
εξέτασε τις οικονομικές προσφορές των  υποψήφιων  προμηθευτών «SIMPLY FOOD ΕΠΕ και
ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ » για τον ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό: «Σίτιση
μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου»,
- Ο υποψήφιος προμηθευτής «SIMPLY FOOD ΕΠΕ» κατέθεσε οικονομική προσφορά  αξίας
233.244,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%
- Ο υποψήφιος προμηθευτής «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» κατέθεσε οικονομική
προσφορά  αξίας 188.042,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%

Κατά την εξέτασή της έλαβε υπόψη της:
α) τη με αριθμό 25871/29-05-2012  Διακήρυξη του κ. Δημάρχου,
β) τη με αριθμό  141/17-05-2012(ΑΔΑ: Β498ΩΕΒ-7ΑΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου   του
Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού
Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου»,
γ)τη με αριθμό 161/21-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Β498ΩΕΒ-1ΦΤ)που
αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης
δ) το από 13/07/2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού το οποίο
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στης  24/07/2012.

http://www.ilion.gr/
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ε) τη με κωδικό Π 69/2012  σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ιλίου,
στ) την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις
σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται ο παρών διαγωνισμός προμήθειας και
στ) τα λοιπά σχετικά στοιχεία φακέλου της παρούσας προμήθειας
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προφορά του υποψήφιου προμηθευτή «ΤΣΑΚΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ », αξίας 188.042,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το
σύνολο των προς προμήθεια ειδών, ικανοποιούν τους όρους διακήρυξης και τις νομοθετικές
διατάξεις που εφαρμόζονται στην παρούσα προμήθεια.
Συνεπώς, προτείνει η παρούσα προμήθεια να πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή
«ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ » ο οποίος υπέβαλλε οικονομικότερη  προσφορά για το
σύνολο των προς προμήθεια ειδών,  αξίας 188.042,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.  Π.  Α.,  η
οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας
προμήθειας.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

 Η Οικονομική Επιτροπή
 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει   Ομόφωνα
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν.

3852/2010
2. Εγκρίνει τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση

μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» και αναθέτει στην εταιρεία με την
επωνυμία ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ » ο οποίος υπέβαλλε οικονομικότερη
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, αξίας 188.042,00
συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους διακήρυξης της παρούσας προμήθειας.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

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

  Κανελλόπουλος Γ.  Γκιώνης Ι.,
Φεγγερός Β., Θεοδωρακόπουλος Γ.,

           Πετρόπουλος Χ., Μπαρμπαγιάννης Χ.

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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