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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 11538/25-02-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    7η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 25-02-2014 

 

 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 25η Φεβρουαρίου 2014, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 10785/21-02-2014 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 21-02-2014 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.            Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                «  « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.      «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ                     Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «  « 

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.       «             « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                          «             « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                           «             « 

       
ΑΠΟΦΑΣΗ –084–  

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

16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου περιόδου 

2014». 

  Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 11440/25-02-2014 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουµε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την 

«Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου περιόδου 2014», καθώς και το φάκελο 

της προµήθειας που έχουν ως κατωτέρω: 
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Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου περιόδου 

2014 
 

Σήµερα την 05η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. έως 
11:30 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 18/24-1-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από 
τους: 

 
1. Μιχαηλίδης Νικόλαος 

2. Γρίβα Ιωάννα 

3. Στρατουδάκη Μαρία 

και έχοντας υπόψη: 

1. τη µε αριθµό 366/07-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΦΩΕΒ-3ΨΞ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του 
∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά τη διενέργεια της προµήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 
του ∆ήµου περιόδου 2014, την έγκριση της πίστωσης και τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης 
της προµήθειας, 

2. τη µε αριθµό 320/12-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ10ΩΕΒ-Μ36) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του 
∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση της πίστωσης, του τρόπου εκτέλεσης, των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της υπ’ αρίθµ. Π113/2013 µελέτης, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, και των όρων της ∆ιακήρυξης, 

3. την µε αριθµό 61904/13-11-2013 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου. 
 

συνήλθε για την διενέργεια του ανωτέρω Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 
 

Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του ∆ιαγωνισµού.  

Κατόπιν η Επιτροπή, δηµοσία συνεδριάζουσα, δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων σε όλη τη 
διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

 
Πρώτη προσέρχεται η κ. Πανούση Αικατερίνη του Βασιλείου Α∆Τ ΑΚ 363658/25-11-2011 
Α.Τ. Βραχατίου Κορινθίας και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µε δ.τ. «ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.»  - 80ο Χλµ Νέα Εθνική Οδός 
Αθηνών Κορίνθου, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100   
Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό ένα (1) και µονογράφεται από όλα 
τα µέλη της Επιτροπής. 
 
∆εύτερος προσέρχεται ο κ. Ιωάννης Νηστικάκης του Εµµανουήλ Α∆Τ ΑΖ 963683/28-02-
2008 Τ.Α. Ηρακλείου και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό 
µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση:  
«ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»- Μουρέλου Ιωάννη 02, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71201. 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό δύο (2) 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: 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΩΕΒ-ΧΚΦ



 3 

 
Πρώτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (1) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µε δ.τ. «ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.»  - 80ο 
Χλµ Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100. 
Στον κυρίως φάκελο περιέχονται ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (1), ένας φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Στην Τεχνική Προσφορά και στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του 
πρωτοτύπου») τα κάτωθι: 
 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις  
Άρθρο 
διακήρυξης  

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής    7.1  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 
φορείς  

7.3  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή 
∆ιοικητικής Αρχής 

7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες  7.5  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
Φορολογική ενηµερότητα  7.6  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Πιστοποιητικό περί διασφάλισης ποιότητας 
ISO 

7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό HACCP 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής χώρων 
και τρόπου παράδοσης 

7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για νοµικούς 
περιορισµούς λειτουργίας 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για µη αποκλεισµό 
ή έκπτωση 

7.11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για συνέπεια σε 
υποχρεώσεις και για µη ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις 

7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια µεταφοράς κάθε φορτηγού ψυγείου 
µεταφοράς γάλακτος 

7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 
διακήρυξης από τον µεταφορέα (εφόσον είναι 
άλλος από το διαγωνιζόµενο) 

7.14 - 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 
επιµελητήριο 

7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.16 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.18 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.19 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 
διακήρυξης 

7.20  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Έκθεση οικονοµικών και εµπορικών 
δραστηριοτήτων 

10.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Κατάσταση οµοίων προµηθειών 10.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
∆ήλωση χώρας προέλευσης και παραγωγής 
είδους 

13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆είγµα προσφερόµενου γάλακτος ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Ανάλυση από αναγνωρισµένο εργαστήριο 

16 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις  
Άρθρο 
µελέτης 

Παρατηρήσεις 
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∆ήλωση για εγκατάσταση και συντήρηση 
ψυγείων 

Συγγραφή 
Υποχρεώσεω
ν 12 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 
∆εύτερος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

«ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»- Μουρέλου Ιωάννη 02, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71201. 
Στον κυρίως φάκελο περιέχονται ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (2), ένας φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» οι οποίοι περιέχουν 
εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα κάτωθι: 
 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις  
Άρθρο 
διακήρυξης  

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής    7.1  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 
φορείς  

7.3  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή 
∆ιοικητικής Αρχής 

7.4  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες  7.5  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
Φορολογική ενηµερότητα  7.6  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Πιστοποιητικό περί διασφάλισης ποιότητας 
ISO 

7.7 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό HACCP 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής χώρων 
και τρόπου παράδοσης 

7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για νοµικούς 
περιορισµούς λειτουργίας 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για µη αποκλεισµό 
ή έκπτωση 

7.11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για συνέπεια σε 
υποχρεώσεις και για µη ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις 

7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια µεταφοράς κάθε φορτηγού ψυγείου 
µεταφοράς γάλακτος 

7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 
διακήρυξης από τον µεταφορέα (εφόσον είναι 
άλλος από το διαγωνιζόµενο) 

7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 
επιµελητήριο 

7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.16 - 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.18 - 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.19 - 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 
διακήρυξης 

7.20  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Έκθεση οικονοµικών και εµπορικών 
δραστηριοτήτων 

10.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

Κατάσταση οµοίων προµηθειών 10.6 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
∆ήλωση χώρας προέλευσης και παραγωγής 
είδους 

13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆είγµα προσφερόµενου γάλακτος ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
Ανάλυση από αναγνωρισµένο εργαστήριο 

16 
∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
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∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις  
Άρθρο 
µελέτης 

Παρατηρήσεις 

∆ήλωση για εγκατάσταση και συντήρηση 
ψυγείων 

Συγγραφή 
Υποχρεώσεω
ν 12 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
Η Επιτροπή έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο υποψήφιο, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον 
διαγωνισµό (άρθρο 6 της διακήρυξης) την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης και της µελέτης, µε 
βάση το περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, 
και  διαπίστωσε τα εξής: 

Η επιχείρηση  «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µε δ.τ. «ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ 
Α.Ε.» κατέθεσε φακέλους που ικανοποιούν του όρους της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Η επιχείρηση «ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»:  
α) ∆εν κατατέθηκε πιστοποιητικό (όσον αφορά την παραγωγή, την τυποποίηση και την αποθήκευση) 

διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης του άρθρου 7.7 της διακήρυξης. Στο άρθρο 7ο ∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε 
από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης 
προσφοράς)….. 7.7 Πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης περί της διασφάλισης της 
ποιότητας (ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναµό του)των παραγοµένων προϊόντων, που 
αφορά τις πρώτες ύλες, την παραγωγή, την τυποποίηση, την αποθήκευση και τη διανοµή των 
προϊόντων .», 

β) ∆εν κατατέθηκε πιστοποιητικό (όσον αφορά την διανοµή, εφόσον ο παραγωγός δεν είναι και 
διανοµέας) διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης του άρθρου 7.7 της διακήρυξης. Στο άρθρο 7ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο 
διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση 
οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της 
αντίστοιχης προσφοράς)….. 7.7 Πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης περί της 
διασφάλισης της ποιότητας (ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναµό του)των παραγοµένων 
προϊόντων, που αφορά τις πρώτες ύλες, την παραγωγή, την τυποποίηση, την αποθήκευση και τη 
διανοµή των προϊόντων .», 

γ) ∆εν κατατέθηκε πιστοποιητικό (όσον αφορά την διανοµή, εφόσον ο παραγωγός δεν είναι και 
διανοµέας) εφαρµογής του συστήµατος HACCP ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναµό του από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, του άρθρου 7.8 της διακήρυξης. Στο άρθρο 7ο ∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε 
από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης 
προσφοράς)….. 7.8 Πιστοποιητικό εφαρµογής του συστήµατος HACCP ή άλλο τουλάχιστον 
ισοδύναµό του από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, του οποίου στόχος είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας των τροφίµων (στην περίπτωσή µας του προς προµήθεια γάλακτος)….», 

δ) Κατέθεσε πιστοποιητικό από την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η από το οποίο όµως δεν προκύπτει το ειδικό 
επάγγελµά του. Στο άρθρο 7ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Οι 
δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής 
δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς)….. 7.15 Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους 
…...», 

 ε) ∆εν κατατέθηκε κατάσταση οµοίων προµηθευτών συνοδευόµενη από βεβαιώσεις των αντίστοιχων 
φορέων. Στο άρθρο 10ο Προσφορές παράγραφος 6 της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «Ακόµα, 
χρειάζεται να επισυναφθεί κατάσταση οµοίων προµηθειών του υποψηφίου προµηθευτή σε φορείς 
του ∆ηµοσίου, στην οποία θα αναφέρονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης και ο φορέας, συνοδευόµενη 
υποχρεωτικά από βεβαιώσεις των αντίστοιχων φορέων για καλή διαγωγή των προσφερόµενων 
ειδών και καλή συνεργασία µε τον υποψήφιο προµηθευτή» 
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στ) ∆εν κατατέθηκε ανάλυση από αναγνωρισµένο εργαστήριο. Στο άρθρο 16ο ∆είγµατα της 
διακήρυξης αναγράφεται ότι: «οι υποψήφιοι προµηθευτές, την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς 
τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, και δείγµα 
του προσφερόµενου γάλακτος…..το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από αναγνωρισµένο 
εργαστήριο.» 

 
   Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει: 

• Τον αποκλεισµό του υποψηφίου προµηθευτή µε την επωνυµία «ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». 

• Εφόσον η προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή µε την επωνυµία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µε δ.τ. «ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ικανοποιεί του όρους 

της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, την αποδοχή του στην περαιτέρω διαδικασία 

και τη  συνέχιση του διαγωνισµού µε άνοιγµα της οικονοµικής του προσφοράς.  

Β. ΑΞ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 
 
Για την προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Ιλίου περιόδου 2014 
 

Σήµερα στις 07/02/2014 η επιτροπή αξιολόγησης προµηθειών, η οποία ορίστηκε µε τη µε αριθµό 
18/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής βάσει του Ν. 1797/1988 και του 46ου άρθρου της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 συνήλθε και εξέτασε τις ακόλουθες προσφορές για την 
προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Ιλίου περιόδου 2014: 

 
1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 94.383,45 € µη συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ. Π. Α. 13 %). 
 

Κατά την εξέτασή της έλαβε υπ’ όψη της το άρθρο 23 παρ. 1 έως 3 της Υπουργικής Απόφασης 

11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), τη σχετική µε κωδικό Π113/2013 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου, τη µε αριθµό 61904/13-11-2013 ∆ιακήρυξη, την µε αρ. 366/07-11-2013 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τις µε αριθµό 320/25-10-2012, 23/30-01-2014 και 24/30-01-

2014 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και το από 05/12/2013 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας της 

επιτροπής αξιολόγησης προµηθειών. 

 Η επιτροπή προτείνει να γίνει η προµήθεια από τον υποψήφιο προµηθευτή 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.», ο οποίος κατέθεσε οικονοµική προσφορά, αξίας 

94.383,45 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13 % , και σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σχετικής µε κωδικό Π113/2013 µελέτης και της µε αριθµό 61904/13-11-2013 διακήρυξης του 

παρόντος διαγωνισµού.» 

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 

γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου περιόδου 2014» και αναθέτει στην εταιρεία  
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«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.», ο οποίος κατέθεσε οικονοµική προσφορά, αξίας 

94.383,45 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13 % , και σύµφωνη µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π113/2013 µελέτης και της µε αριθµό 61904/13-11-

2013 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

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 
           Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,  
            Κουµαραδιός Γ., Βέργος Ι., 

        Βοµπιράκη Ν. 
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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