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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 68373/1.12.2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             46η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 27.11.2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 27η Νοεµβρίου 

2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 67104/21.11.2014 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 21.11.2014 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                «    « 

7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.               Μέλος της Ο.Ε. 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κ. προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 

διατάξεως 

ΑΠΟΦΑΣΗ –419– 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού για την «Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 67273/24.11.2014 έγγραφα της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας  του ∆ήµου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουµε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την «Σίτιση 

µαθητών Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου», καθώς και το φάκελο της προµήθειας, που έχουν ως 

κατωτέρω: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον την 30η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11:00 

π.µ. έως 11:30 π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, 
που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 010/20-01-2014 απόφαση της Οικονοµικής  
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Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη είναι οι: 

1. Παππούς Χρήστος, τακτικό µέλος  
2. Μπέλλου Αθανασία, τακτικό µέλος 
3. Κόκκαλη Αναστασία, τακτικό µέλος 
4. Μπίνιος Παναγιώτης, αναπληρωµατικό µέλος 
5. Ρουµανά Όλγα, αναπληρωµατικό µέλος 
6. Ζαπαντιώτης Ανδρέας, αναπληρωµατικό µέλος 
και της οποίας τα παρόντα µέλη σήµερα, είναι οι: 

1. Κόκκαλη Αναστασία, τακτικό µέλος 
2. Ζαπαντιώτης Ανδρέας, αναπληρωµατικό µέλος 
3. Μπέλλου Αθανασία, τακτικό µέλος 

έχοντας υπόψη: 
α) Την υπ΄ αριθµ. 53916/24-09-2014 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας 
δηµοσιεύτηκε σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και µια τοπική εφηµερίδα ηµερήσια, σε µία ηµερήσια 
και µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της οικείας Περιφέρειας και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  
β) Tην υπ΄ αριθµ. 232/18-09-2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου, η οποία  
αφορά την έγκριση διενέργειας για την «Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Ιλίου». 
γ) Tην  υπ΄ αριθµ. 318/23-09-2014  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, η οποία  
αφορά την έγκριση, πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης και 
όρων διακήρυξης για την «Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Ιλίου». 
δ) Τη σχετική µε κωδικό Π102/2014 µελέτη του ∆ήµου Ιλίου που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από την 
Οικονοµική Υπηρεσία του, 
συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 

Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της ∆ηµοπρασίας.  
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 
 SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε. Αδριανείου 8-Μεταµόρφωση,τηλ.2102838188-fax 
2102824010,email info@simplyfood.gr 
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. 

∆εύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Κύπρου 106-Αργυρούπολη, τηλ. 210 
9910018,fax 210 9967688, email: cardiofit@otenet.gr 
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  
 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε., Μπαθαρίστρα Κορίνθου, τηλ. 27410 
76457,fax 27410 71372,email pietris@pietris.gr 
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  
 KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. ,Σολοµός Κορινθίας,τηλ. 27410 32700- 
fax 27410 32703- email : kpalace@otenet.gr 
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 (4) 
και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην ∆ιακήρυξη 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 
SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε. 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  6.1  ΝΑΙ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  6.2 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί µη πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ……. 

6.3  
ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης  

6.4 
ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.5  ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα  6.6  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο  6.7  ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  
6.8 ΝΑΙ, εξουσιοδότηση 

Ζούµπος Γεώργιος ΑΜ 
073595/2014 

Ένορκη βεβαίωση 6.9 ΝΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  6.10  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης  6.11 ΝΑΙ 

Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων στοιχείων ελέγχου (HACCP) 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης. ΝΑΙ 

Μέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της 
ποιότητας  

6.12 

ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης  6.13  ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής υλικών και για την επιχειρηµατική µονάδα 
κατασκευής των προϊόντων. 

6.14 ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 περί µη επιβολής ποινής 
αποκλεισµού από διαγωνισµούς. 

6.15 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
εργαστηρίου παρασκευής τροφίµων 

6.16 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 6.17 ΝΑΙ 

Λίστα των κυριοτέρων προµηθευτών των υποψηφίων, 
για κρέας, κοτόπουλα, γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά, µε τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 22000/2005 (HACCP) 

6.18 ΝΑΙ 

Άδεια καταλληλότητας του αυτοκινήτου που θα 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των γευµάτων 

6.19 
ΟΧΙ (Προσκόµισε άδεια 
κυκλοφορίας οχήµατος) 
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Βεβαιώσεις από αντίστοιχους εργοδότες (ιδιώτες ή 
δηµόσιο), για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση δύο (2) 
τουλάχιστον αντίστοιχων προµηθειών 

6.20 ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και 
των µέσων µεταφοράς των γευµάτων 

6.21 ΝΑΙ 

 
∆εύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου 

 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  6.1  ΝΑΙ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  6.2 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί µη πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ……. 

6.3  
ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης  

6.4 
ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.5  ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα  6.6  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο  6.7  ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  

6.8 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ , 
Τσακρής Αθανάσιος ΑΚ 
780834/2013 Τ.Α. 
Αργυρούπολης 

Ένορκη βεβαίωση 6.9 ΝΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  6.10  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης  6.11 ΝΑΙ 

Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων στοιχείων ελέγχου (HACCP) 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης. ΝΑΙ 

Μέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της 
ποιότητας  

6.12 

ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης  6.13  ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής υλικών και για την επιχειρηµατική µονάδα 
κατασκευής των προϊόντων. 

6.14 ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 περί µη επιβολής ποινής 
αποκλεισµού από διαγωνισµούς. 

6.15 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
εργαστηρίου παρασκευής τροφίµων 

6.16 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 6.17 ΝΑΙ 

Λίστα των κυριοτέρων προµηθευτών των υποψηφίων, 
για κρέας, κοτόπουλα, γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά, µε τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 22000/2005 (HACCP) 

6.18 ΝΑΙ 
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Άδεια καταλληλότητας του αυτοκινήτου που θα 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των γευµάτων 

6.19 ΝΑΙ 

Βεβαιώσεις από αντίστοιχους εργοδότες (ιδιώτες ή 
δηµόσιο), για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση δύο (2) 
τουλάχιστον αντίστοιχων προµηθειών 

6.20 ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και 
των µέσων µεταφοράς των γευµάτων 

6.21 ΝΑΙ 

 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (3) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  6.1  ΝΑΙ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  6.2 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί µη πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ……. 

6.3  
ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης  

6.4 
ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.5  ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα  6.6  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο  6.7  ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  
6.8 ΝΑΙ, Πιέτρης Θεοφάνης 

ΑΙ 783871/2010 

Ένορκη βεβαίωση 6.9 ΝΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  6.10  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης  6.11 ΝΑΙ 

Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων στοιχείων ελέγχου (HACCP) 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης. ΝΑΙ 

Μέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της 
ποιότητας  

6.12 

ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης  6.13  ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής υλικών και για την επιχειρηµατική µονάδα 
κατασκευής των προϊόντων. 

6.14 ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 περί µη επιβολής ποινής 
αποκλεισµού από διαγωνισµούς. 

6.15 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
εργαστηρίου παρασκευής τροφίµων 

6.16 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 6.17 ΝΑΙ 

Λίστα των κυριοτέρων προµηθευτών των υποψηφίων, 
για κρέας, κοτόπουλα, γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά, µε τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 22000/2005 (HACCP) 

6.18 ΝΑΙ 

Άδεια καταλληλότητας του αυτοκινήτου που θα 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των γευµάτων 

6.19 ΝΑΙ 
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Βεβαιώσεις από αντίστοιχους εργοδότες (ιδιώτες ή 
δηµόσιο), για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση δύο (2) 
τουλάχιστον αντίστοιχων προµηθειών 

6.20 ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και 
των µέσων µεταφοράς των γευµάτων 

6.21 ΝΑΙ 

 
Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (4) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

 KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.   
 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  6.1  ΝΑΙ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  6.2 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί µη πτωχεύσεως, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ……. 

6.3  
ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης  

6.4 
ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 6.5  ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα  6.6  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο  6.7  ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  
6.8 ΝΑΙ, Βέρρα ∆ιον., ΑΕ 

736550/Τ.Α. Κορίνθου 

Ένορκη βεβαίωση 6.9 ΝΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  6.10  ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης  6.11 ΝΑΙ 

Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος 
ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων στοιχείων ελέγχου (HACCP) 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης. ΝΑΙ 

Μέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της 
ποιότητας  

6.12 

ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης  6.13  ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής υλικών και για την επιχειρηµατική µονάδα 
κατασκευής των προϊόντων. 

6.14 ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 περί µη επιβολής ποινής 
αποκλεισµού από διαγωνισµούς. 

6.15 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
εργαστηρίου παρασκευής τροφίµων 

6.16 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 6.17 ΝΑΙ 

Λίστα των κυριοτέρων προµηθευτών των υποψηφίων, 
για κρέας, κοτόπουλα, γαλακτοκοµικά, τυροκοµικά, µε τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 22000/2005 (HACCP) 

6.18 ΝΑΙ 

Άδεια καταλληλότητας του αυτοκινήτου που θα 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των γευµάτων 

6.19 ΝΑΙ 
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Βεβαιώσεις από αντίστοιχους εργοδότες (ιδιώτες ή 
δηµόσιο), για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση δύο (2) 
τουλάχιστον αντίστοιχων προµηθειών 

6.20 ΝΑΙ 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και 
των µέσων µεταφοράς των γευµάτων 

6.21 ΝΑΙ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

      
 Σύµφωνα  µε όσα καταγράφηκαν  στους παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές  και έχοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων καθώς και τις διευκρινήσεις οι οποίες ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή, διαπιστώνει τα εξής: 
Η εταιρεία SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε., δεν προσκόµισε βάση του αρ.6.19 της διακήρυξης, άδεια 
καταλληλότητας του αυτοκινήτου που θα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των γευµάτων, εκδοθείσα 
από την αρµόδια υπηρεσία, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Κατόπιν τούτου η εν 
λόγω εταιρεία προτείνεται να αποκλειστεί από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 
  Σε αντίθεση µε τις εταιρείες ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε., και KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε., οι οποίες   είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (ΚΜ 102/2014) 
Για την Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου 

Σήµερα την 21 του µηνός Νοεµβρίου  του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:15 π.µ.  στο 
∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε σύµφωνα µε το 46ο άρθρο της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το Ν. 2286/95, το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη µε 
αριθµό 10/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από τους: 
1 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

2  ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

3  ΜΠΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

και έχοντας υπόψη: 

α)Την υπ΄ αριθµ. 53916/24-09-2014 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε 
σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και µια τοπική εφηµερίδα ηµερήσια, σε µία ηµερήσια και µία 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα της οικείας Περιφέρειας και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  
 
β)  Tην  υπ΄ αριθµ. 318/23-09-2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, η οποία  
αφορά την έγκριση διενέργειας, πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό τρόπου 
εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου 
Ιλίου». 
 
γ) Τη σχετική µε κωδικό Π102/2014 µελέτη του ∆ήµου Ιλίου που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από την 
Οικονοµική Υπηρεσία του,  
 
δ)Το από 30/10/2014 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού το οποίο κοινοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες µε το υπ’ αριθµό. Πρωτ.66313/18-11-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών. 
 
ε)Το µε αρ. πρωτοκόλλου 66758/20-11-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών µε το οποίο 
ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες που προήχθησαν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού για το 
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών 
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συνήλθε και εξέτασε τις Οικονοµικές Προσφορές των κάτωθι συµµετεχόντων υποψηφίων:  

1.  «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   

2. «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» 

3. «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.»  

 

                   ΕΠΩΝΥΜΙΑ Τιµή µονάδας 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  € 

Φ.Π.Α. 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1.«ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   

 

1,64 110.104,68 14.313,61 124.418,29 

2.«ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α.Ε.» 

 

1,60 107.419,20 13.964,50 121.383,70 

3.«KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.»  

 

1,68 112.790,16 14.662,72 127.452,88 

 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει η προµήθεια να γίνει από την εταιρεία, 

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» ως εξής: 

 

α/α Περιγραφή Μαθητές Ηµέρες 
Τιµή Μονάδας 

Προσφοράς (€) 
Συνολική Τιµή 

Προσφοράς (€) 

1 
Σίτιση µαθητών Μουσικού 
Γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου 

483 139 1,60  107.419,20  

        Σύνολο 107.419,20  

        Φ.Π.Α.13% 13.964,50  

        Γενικό Σύνολο 121.383,70  

  

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 Αποφασίζει Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια 

«Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου Ιλίου» και αναθέτει στην εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε» (ΑΦΜ: 999404941),  η οποία 

κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά συνολικού ποσού 121.383,70 €  

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

διακήρυξης της παρούσας προµήθειας. 
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2. Εξουσιοδοτεί τον κο ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι.,      

   Βέργος Ι.,  Φεγγερός Β., Κάβουρας 

Κ.  

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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