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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:11430/16.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          11η Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 16.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 16η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11425/16.03.2017 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 16.03.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «      « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Ουδείς 

    ΑΠΟΦΑΣΗ –119– 

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

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,  που αφορά την έγκριση πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού 

για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του 

Δήμου Ιλίου, έτους 2017». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 11422/16.03.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 10/03/2017 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη 

προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων 

και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 

2017» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά  , σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. » 

Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την  
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«Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος 

(δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017» 

   
 

Στο Ίλιον την 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:46:42 στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/16 και τη με αρ. 430/2016 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη  είναι:  

  

1. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ, τακτικό μέλος 

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΝΟΥ, τακτικό μέλος 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, τακτικό μέλος  

4. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, αναπληρωματικό μέλος 

5. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

6. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, αναπληρωματικό μέλος 

 

Και της οποίας παρόντα μέλη είναι οι: 

α.  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τακτικό μέλος  

β.  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, τακτικό μέλος 

γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΝΟΥ, τακτικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη : 

α) την υπ’ αρ. 449/53261/09-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 

(ΑΔΑ:6ΚΥΓΩΕΒ-Β09) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου 

φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος  (δεκατιανού) για μαθητές 

απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017»,   

β) την υπ’ αρ. 521/53241/09-12-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(ΑΔΑ: 7Y9ΨΩΕΒ-8Ε7), η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 69.229,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του 

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

σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος  (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών 

του Δήμου Ιλίου, έτους 2017»,   

γ) την υπ’ αρ. 281/04-01-2017 Διακήρυξη (17PRΟC005673825 ΚΗΜΔΗΣ) του κ. Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 7K6KΩEB-T3O) καθώς και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

δ)  τη σχετική με κωδικό Π213/2016 μελέτη (16REQ005536087) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από 

http://www.ilion.gr/
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τη Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας και υγείας 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.),  

ζ) το από 01-02-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

η) ) το από 10-02-2017 Πρακτικό Δημοπρασίας 

θ) το από 16/02/2017 έγγραφο προς τους συμμετέχοντες για αποστολή δειγμάτων 

ι) την υπ. αριθμ. 098/9166/03-03-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε  

   το Πρακτικό 

 

η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των παρακάτω 

υποψήφιων οικονομικών φορέων οι οποίοι  υπέβαλλαν προσφορά με δικαιολογητικά πλήρη, σωστά και 

σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται από τη διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και με 

τεχνικά στοιχεία πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π213/2016 

μελέτης του διαγωνισμού: 

 
«ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Cardio Fit» 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

 
Συνολική αξία 

προσφοράς 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

(€) 

1η ΟΜΑΔΑ 
Προμήθεια έτοιμου φαγητού 
ανά άτομο/ημέρα 

 
συσκευασία 

 
1,76 

 
21.252,00 

2η ΟΜΑΔΑ 
Προμήθεια μικρογεύματος 
(δεκατιανού) ανά 
άτομο/ημέρα 

 
συσκευασία 

 
0,68 

 
22.440,00 

 

 

«SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING- 

Ε.Π.Ε.»  

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

 
Συνολική αξία 

προσφοράς 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

(€) 

1η ΟΜΑΔΑ 
Προμήθεια έτοιμου φαγητού 
ανά άτομο/ημέρα 

 
συσκευασία 

 
1,69 

 
20.406,75 

2η ΟΜΑΔΑ 
Προμήθεια μικρογεύματος 
(δεκατιανού) ανά 
άτομο/ημέρα 

 
συσκευασία 

 
0,69 

 
22.770,00 

 

 

ΑΔΑ: 6Κ3ΧΩΕΒ-ΧΛΠ



 4 

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε»  

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή 

Μονάδας 
(€) 

 
Συνολική αξία 

προσφοράς 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

(€) 

1η ΟΜΑΔΑ 
Προμήθεια έτοιμου φαγητού 
ανά άτομο/ημέρα 

 
συσκευασία 

 
1,69 

 
20.406,75 

2η ΟΜΑΔΑ 
Προμήθεια μικρογεύματος 
(δεκατιανού) ανά 
άτομο/ημέρα 

 
συσκευασία 

 
0,79 

 
26.070,00 

 
 

Λόγω κατάθεσης ισότιμων προσφορών από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς:  «SIMPLY FOOD 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING- Ε.Π.Ε» και  

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε» για την 1η Ομάδα Ειδών και σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4412/16 για τις ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές «…η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση..». Μετά από πρόσκληση των παραπάνω 

υποψήφιων οικονομικών φορέων, διενεργήθηκε στις 10/03/2017 δημόσια κλήρωση- παρουσία της 

Επιτροπής η οποία ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα: «SIMPLY FOOD 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ  CATERING- Ε.Π.Ε.» για τα είδη 

της 1ης Ομάδας. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει: 

1. Η προμήθεια των ειδών της 1ης Ομάδας να γίνει από τον οικονομικό φορέα: «SIMPLY FOOD 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ  CATERING- Ε.Π.Ε.» και 

2. Η προμήθεια των ειδών της 2ης Ομάδας να γίνει από τον οικονομικό φορέα: «ΤΣΑΚΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Cardio Fit».» 

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 το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για 

μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017», και ανακηρύσσει ως προσωρινό 

ανάδοχο της παραπάνω προμήθειας ως εξής: 

 Για τα είδη της 1ης Ομάδας τον οικονομικό φορέα: «SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ  CATERING- Ε.Π.Ε.» και 

 Για τα είδη της 2ης Ομάδας τον οικονομικό φορέα: «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – 

Cardio Fit».» 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                           Τα Μέλη 

                                          Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,        

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,   

                                          Βέργος   Ι., Κανελλόπουλος Γ.,         

                                          Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ. 

  ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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