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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:39794/16.09.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        36η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 15.09.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου 

2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 38663/09-09-2016 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 09-09-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «     « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.             Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «      «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –411– 

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

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικού της αρμόδια επιτροπής 

αξιολόγησης που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών 

Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38973/12.09.2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

 «Σας διαβιβάζουμε το από 08-09-2016 πρακτικό αξιολόγησης, της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την Σίτιση μαθητών 

Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου» καθώς και το φάκελο της σχετικής προμήθειας , και παρακαλούμε 

να αποφασίσετε σχετικά.» 

Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την 

«Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 

Ιλίου» 

Στο Ίλιον σήμερα την 8η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
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στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η επιτροπή που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθ. 023/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά  τις οικονομικές 

προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 25799  ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 28340/27-

06-2016 διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για 

τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής : 

 

1. Αλειφέρη Χρυσούλα, τακτικό μέλος 

2. Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος 

3. Ευάγγελος Γεράσης, αναπληρωματικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη : 

α) Την με αριθμό 28340/27-06-2016 διακήρυξη (16PROC004660942 για την «Προμήθεια έτοιμου 

φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου», περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr  

β) την με αριθμό 245/28012/24-06-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 

(7TΛ3ΩΕΒ-ΜΜΟ) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 

σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» 

γ) την με αριθμό 320/27987/24-06-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(Ω4ΧΑΩΕΒ-ΚΛΒ) για την έγκριση της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό του 

τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση 

μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» 

δ) τη σχετική με κωδικό Π128/2016 μελέτη του Δήμου Ιλίου, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από 

την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

ε) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

στ) το από 01/08/2016 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

ζ) το από 08/08/2016 Πρακτικό Δημοπρασίας, στο οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά και τα 

τεχνικά στοιχεία των προσφορών που υποβλήθηκαν και 

η) τη με αριθμό 396/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 75ΧΓΩΕΒ-ΓΕ0), με την οποίαν 

εγκρίνονται τα προαναφερόμενα Πρακτικά, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» των υποψήφιων αναδόχων, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 

αντίστοιχη 3η παράγραφο του 15ου άρθρου της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Πιο αναλυτικά, η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

http://www.ilion.gr/
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προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 25799. 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους 

προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι «Οικονομική 

Προσφορά». 

 

Ανοίχτηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των υποψήφιων αναδόχων «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ 

Α.Ε.», «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ», «CARDIO FIT ΤΣΑΚΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των οικονομικών προφορών καταγράφονται αναλυτικότερα στον 

παρακάτω πίνακα : 

              

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Α/Α 

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

24%) 

 

1. ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε 141.817,50 € 

2. 
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ « ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» 
157.410,00 € 

3. CARDIO FIT ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 152.212,50 € 

 

   
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει: 

Η «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» να 

ανατεθεί στην εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε», διότι κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά 

συνολικής αξίας 141.817,50 €, πλέον Φ.Π.Α 24% η οποία συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Π128/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το εισηγητικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν τον διαγωνισμό για 
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την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου 

Ιλίου» και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια στην εταιρεία ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε», διότι 

κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά συνολικής αξίας 141.817,50 €, πλέον Φ.Π.Α 24% η 

οποία συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της Π128/2016 μελέτης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο 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 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

Γκόγκος Κ., Κάβουρας Κ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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