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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:13946/31.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           14η Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 31.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 31η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 13929/31.03.2017 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 31.03.2017. 

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

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «     « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.          «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                       «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς                                                  

 ΑΠΟΦΑΣΗ –147– 

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

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,  που αφορά την έγκριση πρακτικού 

δικαιολογητικών κατακύρωσης  της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοιχτού 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. 13893/31.03.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 σύμφωνα µε τις οποίες «η Οικονομική 

Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία» 

2) Τις  διατάξεις του   Ν.4412/2016 

Σας στέλνουμε το από 30/03/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού 
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που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία για την 

«Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος 

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

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά . » 

Πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

«Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος 

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

 

Σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 

50) η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’  άρ. με αριθ. 430/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεδρίασε προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

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

μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017». 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής  ήταν παρόντες: 

1. Αλειφέρη Χρυσούλα, τακτικό μέλος 

2. Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος 

3. Θεόδωρος Ηλιάδης, 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 

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, 

http://www.ilion.gr/
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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 

      ια) Το από 17/03/17 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών. 

      Ιβ) την υπ΄ αρ. 119/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω  

 πρακτικό.  

      Ιγ) την υπ΄ αρ. πρωτ. 12335/22-03-17 πρόσκληση του τμήματος προμηθειών του Δ. Ίλιου να 

προσκομίσουν, οι προσωρινοί ανάδοχοι, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ,τα προβλεπόμενα από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το 

άρθρο 13 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους 

προσωρινούς αναδόχους στις 22/3/17. 

     Σε συνέχεια της αναφερόμενης στην περίπτωση (ιβ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κλήθηκαν με την αναφερόμενη στην περίπτωση (ιγ) πρόσκληση να προσκομίσουν μέσω του 

συστήματος διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, 

τα προβλεπόμενα από το 13ο άρθρο της με αριθμό 281/04-01-2016   διακήρυξης δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

    Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των ανωτέρω 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος, καθώς και των αντίστοιχων 

φακέλων που περιέχουν όσα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή. Πιο 

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

προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Στη συνέχεια, τα 

μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των κάτωθι 

προσωρινών αναδόχων του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας : 

1) «SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
CATERING- Ε.Π.Ε.»  

2) «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Cardio Fit» 
            Η επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών 

που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα παρακάτω : 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

«SIMPLY FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING- 
Ε.Π.Ε.»  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Παρατηρήσεις 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  Κατατέθηκε 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  Κατατέθηκε 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  Κατατέθηκε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  Κατατέθηκε 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  Κατατέθηκε 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατατέθηκε 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Κατατέθηκε 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Κατατέθηκε 

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Κατατέθηκε 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 22000/2005 (HACCP) Κατατέθηκε 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατατέθηκε 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Κατατέθηκε 

ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κατατέθηκε 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατατέθηκε 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000:2005 Κατατέθηκε 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Cardio Fit» 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Παρατηρήσεις 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  Κατατέθηκε 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  Κατατέθηκε 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  Κατατέθηκε 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  Κατατέθηκε 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  Κατατέθηκε 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατατέθηκε 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Κατατέθηκε 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Κατατέθηκε 

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Κατατέθηκε 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 22000/2005 (HACCP) Κατατέθηκε 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατατέθηκε 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Κατατέθηκε 

ΆΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κατατέθηκε 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατατέθηκε 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000:2005 Κατατέθηκε 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 13 της 

διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, καθώς και του άρθρου 103 παρ. 6 του Ν.4412/2016,  η αρμόδια γνωμοδοτική 

επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ιλίου να  κατακυρωθεί η «Προμήθεια 

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

οικογενειών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017». 

στις ανωτέρω αναφερόμενες  εταιρείες γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, ως εξής: 

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. 
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 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 διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 

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

Δήμου Ιλίου, έτους 2017», και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια ως εξής: 

 Για τα είδη της 1ης Ομάδας στον υποψήφιο οικονομικό ανάδοχο «SIMPLY FOOD 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ  CATERING- 

Ε.Π.Ε.» και 

 Για τα είδη της 2ης Ομάδας στον υποψήφιο οικονομικό ανάδοχο «ΤΣΑΚΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – Cardio Fit» 

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

 

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.,    Γκόγκος Κ.,                  

                                  Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                Βομπιράκη Νικολέττα, Κάβουρας Κ.,         

                              Κανελλόπουλος Γ.,  Σταματόπουλος Γ.        

                              

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   

     

ΑΔΑ: 7ΣΣΛΩΕΒ-09Φ
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