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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49400/30.10.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          41η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την  29.10.2015 

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

2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 48471/23.10.2015  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 23.10.2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ              «           « 

4. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        Αν. Μέλος της Ο.Ε 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «         « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     Μέλος της Ο.Ε  

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «           « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.                    «          « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.           «          « 

6. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «  « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –406– 

Ο κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος ως Αντιπρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της επιτροπής του 

διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού 

Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 48499/23.10.2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

 «Σας στέλνουμε τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια 

έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου» καθώς και το φάκελο 

της προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο Ιλίου 

(Κάλχου 48–50), η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 05/2247/19-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι 
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οι: 

1. Μιχαηλίδης Ανδρέας, τακτικό μέλος  
2. Κρητικός Μαρίνος, τακτικό μέλος  
3. Γεράσης Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

έχοντας υπόψη: 
α)  την υπ’ αρ. 206/04-06-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 
αφορά την έγκριση αποδέσμευσης ποσού 50.000,00 € και πίστωσης ποσού 242.880,00 €, των 
τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης, για την 
προμήθεια «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – 
Λυκείου Ιλίου»,  
β) την υπ’ αρ. 26817/09-06-2015 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον ελληνικό τύπο καθώς και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 
γ)  τη σχετική με κωδικό Π72/2015 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 
δ) την υπ’ αρ. 283/14-07-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου η οποία 
αφορά την έγκριση μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
έτοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου», 
ε) την υπ’ αρ. πρ. 33186/14-07-2015 Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισμού του Δημάρχου Ιλίου, 
στ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  
ζ) το από 08-09-2015 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών.  

 
Η επιτροπή, συνεδριάζουσα εξετάζει τις προσφορές των ενδιαφερομένων, ως κατωτέρω : 
 

1. SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Αδριανείου 8, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14452 
α.α προσφοράς συστήματος 12921/01-09-2015 14:46:02 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της επιτροπής. 

 
2. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΙΕΤΡΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε., ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ Κόρινθος ΤΚ 20100   
α.α. προσφοράς 14799/01-09-2015 19:42:43 

     Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα 
τα μέλη της  επιτροπής. 

 
3. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. Cardio Fit, Κύπρου 106 Αργυρούπολη Αττικής, 
α.α. προσφοράς 18198/02-09-2015 13:25:25 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα 
τα μέλη της επιτροπής. 

Από την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών προέκυψαν τα εξής : 
   

1. SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 - Κατατέθηκε 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 - Κατατέθηκε 

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

7.3 - Κατατέθηκαν 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21085&tradingPartnerId=30156&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=kW5JS9M8NITDJEJLGIrdXA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21085&tradingPartnerId=30156&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=kW5JS9M8NITDJEJLGIrdXA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=4Zcikgb86PBZpFvqoeF6jg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=48666&tradingPartnerId=69085&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=Bnl8eaB1L6v74VQG8lzhMQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21085&tradingPartnerId=30156&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=kW5JS9M8NITDJEJLGIrdXA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21085&tradingPartnerId=30156&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=kW5JS9M8NITDJEJLGIrdXA..
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Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 7.4 - Κατατέθηκε 

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 - Κατατέθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 - Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 - Κατατέθηκε 

Ένορκη βεβαίωση 
7.8  - Δεν 
απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.9 - Κατατέθηκαν 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.10 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.11 - Κατατέθηκε 

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

7.12 περιπτ. α - 
Κατατέθηκε 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης. 
7.12 περιπτ. β - 
Κατατέθηκε 

Μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ποιότητας 
7.12 περιπτ. γ - 
Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής των 
προϊόντων. 

7.13 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ποιότητας κατασκευής γευμάτων 7.14 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη επιβολής ποινής αποκλεισμού από διαγωνισμούς… 7.15 - Κατατέθηκε 

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής 
τροφίμων 

7.16 - Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 7.17 - Κατατέθηκε 

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

7.18 - Κατατέθηκε 

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

7.19 - Κατατέθηκε 

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

7.20 - Κατατέθηκε 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια 11.1 - Κατατέθηκε 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 11.2 - Κατατέθηκε 

 
2. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΙΕΤΡΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 - Κατατέθηκε 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 - Κατατέθηκε 

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

7.3 - Κατατέθηκαν 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 7.4 - Κατατέθηκε 

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 - Κατατέθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 - Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 - Κατατέθηκε 

Ένορκη βεβαίωση 
7.8  - Δεν 
απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.9 - Κατατέθηκαν 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.10 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.11 - Κατατέθηκε 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=4Zcikgb86PBZpFvqoeF6jg..
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Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων 
στοιχείων ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

7.12 περιπτ. α - 
Κατατέθηκε 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης. 
7.12 περιπτ. β - 
Κατατέθηκε 

Μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ποιότητας 
7.12 περιπτ. γ - 
Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής των 
προϊόντων. 

7.13 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ποιότητας κατασκευής γευμάτων 7.14 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη επιβολής ποινής αποκλεισμού από διαγωνισμούς… 7.15 - Κατατέθηκε 

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής 
τροφίμων 

7.16 - Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 7.17 - Κατατέθηκε 

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

7.18 - Κατατέθηκε 

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

7.19 - 
Κατατέθηκαν 

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

7.20 - Κατατέθηκε 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια 11.1 - Κατατέθηκε 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 
11.2 - 
Κατατέθηκαν 

 
3. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. Cardio Fit 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 - Κατατέθηκε 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 - Κατατέθηκε 

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

7.3 - Κατατέθηκαν 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 7.4 - Κατατέθηκε 

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 - Κατατέθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 - Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 - Κατατέθηκε 

Ένορκη βεβαίωση 
7.8  - Δεν 
απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.9 - Κατατέθηκαν 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.10 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.11 - Κατατέθηκε 

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

7.12 περιπτ. α - 
Κατατέθηκε 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης. 
7.12 περιπτ. β - 
Κατατέθηκε 

Μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ποιότητας 
7.12 περιπτ. γ - 
Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής των 
προϊόντων. 

7.13 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ποιότητας κατασκευής γευμάτων 7.14 - Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη επιβολής ποινής αποκλεισμού από διαγωνισμούς… 7.15 - Κατατέθηκε 

Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής 
τροφίμων 

7.16 - Κατατέθηκε 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=48666&tradingPartnerId=69085&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=Bnl8eaB1L6v74VQG8lzhMQ..
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Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP) 7.17 - Κατατέθηκε 

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

7.18 - Κατατέθηκε 

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

7.19 - Κατατέθηκε 

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

7.20 - Κατατέθηκε 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια 11.1 - Κατατέθηκε 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 
11.2 - 
Κατατέθηκαν 

 
Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού ανακοινώνει ότι τα δικαιολογητικά (συμμετοχής – τεχνική προσφορά) 
και των τριών συμμετεχόντων είναι τα απαιτούμενα στην προαναφερόμενη διακήρυξη και όλες οι 
προσφορές κρίνονται αποδεκτές.  

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
προμήθειας έτοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου με το 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και των τριών υποψηφίων προμηθευτών : 
 

 SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
CATERING ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Αδριανείου 8, Μεταμόρφωση Αττικής 
ΤΚ 14452 

 
 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΙΕΤΡΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε., ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ Κόρινθος ΤΚ 20100   

 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. Cardio Fit, Κύπρου 106 Αργυρούπολη Αττικής  

 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 
 

Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών 
Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου 

 
Στο Ίλιον σήμερα την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 

μ.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 05/16-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 
είναι οι: 

 
1. Ανδρέας Μιχαηλίδης, τακτικό μέλος  
2. Μαρίνος Κρητικός, τακτικό μέλος 
3. Ευάγγελος Γεράσης, τακτικό μέλος 

 
έχοντας υπόψη 
α) Την με αριθμ. 26817/09-06-2015 διακήρυξη Δημάρχου Ιλίου που αφορά την προμήθεια έτοιμου 
φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, 
και σε μία από τις ειδικές εφημερίδες δημοσίευσης δημοπρασιών, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
και επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας, ενώ αναρτήθηκε και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.  
β) Την με αριθμ. 194/26077/05-06-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου που 
αφορά την έγκριση της προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-
Λυκείου Ιλίου. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21085&tradingPartnerId=30156&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=kW5JS9M8NITDJEJLGIrdXA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21085&tradingPartnerId=30156&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=kW5JS9M8NITDJEJLGIrdXA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21152&tradingPartnerId=30429&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=4Zcikgb86PBZpFvqoeF6jg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=48666&tradingPartnerId=69085&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2147029588&oapc=11&oas=Bnl8eaB1L6v74VQG8lzhMQ..
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γ) Την με αριθμ. 206/26038/05-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Π72/2015 μελέτης και οι όροι της 
διακήρυξης που αφορούν την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού 
Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου 
δ) Την με αριθμ. 283/33153/14-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου που 
αφορά την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την 
προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου, όπου 
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες 
εκδίδονται στην Αθήνα, και σε μία από τις ειδικές εφημερίδες δημοσίευσης δημοπρασιών, στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας.    
ε) Το από 08/09/2015 πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών καθώς και το από 
11/09/2015 Δημοπρασίας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση 
μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου» τα οποία κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες 
με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 
16/09/2015 και ώρα 08:34:05 π.μ. 
στ) Την από 17/09/2015 ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή με επωνυμία: «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
και ΣΙΑ Ε.Ε.» 
ζ) Την από 29/09/2015 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά 
με την από 17/09/2015 ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή με επωνυμία: «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
και ΣΙΑ Ε.Ε.» 
η) Την με αριθμ. 394/47279/16-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 
σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η από 17/09/2015 ηλεκτρονική ένσταση του υποψηφίου 
προμηθευτή με επωνυμία: «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»  η οποία κοινοποιήθηκε στον 
ανωτέρω υποψήφιο προμηθευτή με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 19/10/2015 και ώρα 14:07:04  
θ) Το από 20/10/2015 και ώρα 10:12:36 ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους υποψηφίους προμηθευτές 
που αφορά τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης, ήτοι την 22/10/2015, το οποίο κοινοποιήθηκε 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων   
 
συνήλθε την 22/10/2015 προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές η 
οποίες υπεβλήθησαν και αφορούν την με αριθμ. 26817/09-06-2015 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου 
σχετικά με την προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα ανάλογα διαπιστευτήριά των μελών (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
συστημικό αριθμό 11572 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα  και με τη σειρά που 
αναφέρονται παρακάτω, οι οικονομικές προσφορές (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) από τους 
παρακάτω υποψηφίους προμηθευτές: 
 
 
   

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία και ώρα 

προσφοράς 
Α/Α Προσφοράς 

Συστήματος 

1 
SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ CATERING 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

01/09/2015 14:46:02 12921 

2 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
01/09/2015 19:42:43 14799 

3 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. 02/09/2015 13:25:25 18198 

 
 
Πρώτη εξετάσθηκε η με αριθμ. 12921 οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή με 
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επωνυμία: «SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα στο Δήμο Μεταμόρφωσης, (οδός Αδριανείου 8) Τ.Κ. 
144 52, με Α.Φ.Μ.: 998249662-Δ.Ο.Υ.: Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 
 
 
 
Δεύτερη εξετάσθηκε η με αριθμ. 14799 οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή με 

επωνυμία: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Δήμο 
Κορίνθου, (περιοχή Μπαθαρίστρα) Τ.Κ.: 20 100, με Α.Φ.Μ.: 999404941-Δ.Ο.Υ. Κορίνθου 

 

 
 

Τρίτη εξετάσθηκε η με αριθμ. 18198 οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή με 
επωνυμία: «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΡΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα το Δήμο Αργυρούπολης, (οδός Κύπρου 106) 
με Α.Φ.Μ.: 998960369-Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης. 

 

 
 

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, αξιολογώντας τις προσφορές των διαγωνιζόμενων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 26817/09-

06-2015 διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, των οποίων ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές, 

διαπίστωσε ότι είναι εντός του προϋπολογισμού της με κωδικό Π72/2015 μελέτης. Κατόπιν του 

ανοίγματος των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών, η Επιτροπή, προτείνει να 

Περιγραφή Ποσότητα Μ.Μ. 
Αριθμός 
μαθητών 

επί ημέρες 

Προσφερόμεν
η τιμή 

μονάδος 
Αξία  

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 
σίτιση μαθητών Μουσικού 
Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου 

75.900 Τεμάχιο 460Χ165 2,19€ 

166.221,00€  
(μη 

συμπεριλαμβανομέ
νου Φ.Π.Α.) 

Περιγραφή Ποσότητα Μ.Μ. 
Αριθμός 
μαθητών 

επί ημέρες 

Προσφερόμεν
η τιμή 

μονάδος 
Αξία  

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 
σίτιση μαθητών Μουσικού 
Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου 

75.900 Τεμάχιο 460Χ165 2,17€ 

164.703,00€  
(μη 

συμπεριλαμβανομέ
νου ο Φ.Π.Α.) 

Περιγραφή Ποσότητα Μ.Μ. 
Αριθμός 
μαθητών 

επί ημέρες 

Προσφερόμεν
η τιμή 

μονάδος 
Αξία  

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 
σίτιση μαθητών Μουσικού 
Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου 

75.900 Τεμάχιο 460Χ165 2.18€ 

165.462,00€  
(μη 

συμπεριλαμβανομέ
νου ο Φ.Π.Α.) 

ΑΔΑ: 61ΤΞΩΕΒ-ΜΛΑ



 8 

κατακυρωθεί η προμήθεια για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου στην εταιρεία 

με την επωνυμία: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό 

τίτλο: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» η οποία κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά ύψους 2,17€ ανά 

τεμάχιο (μη συμπεριλαμβανομένου ο Φ.Π.Α.) με συστημικό αύξοντα αριθμό 14799/01-09-2015 η 

οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π72/2015 μελέτης και της 

με αριθμό 26817/09-06-2015 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τα εισηγητικά της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια 

έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου» και αναθέτει 

την παραπάνω προμήθεια στην εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» ,η οποία κατέθεσε την 

οικονομικότερη  προσφορά  ύψους 2,17€ ανά τεμάχιο (μη συμπεριλαμβανομένου ο Φ.Π.Α.) 

και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας 

προμήθειας. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Αντιπρόεδρος της  Ο.Ε.                                                         Τα Μέλη 

                               Κουμαραδιός Γ., Γαλούνης Δ.,  

Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

Γκόνης Χ.                          

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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