
 1 

 

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1285/12.01.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 12.01.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Ιανουαρίου 

2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 829/08-01-2016 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 08-01-2016. 

        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. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.       «      «  

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.         «       « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «       «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –006– 

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

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης  που αφορούν την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και 

τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016 ». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 854/08.01.2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας διαβιβάζουμε τα εισηγητικά της επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την «Προμήθεια 

γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου έτους 2016», καθώς και το φάκελο της σχετικής προμήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σήμερα στις 09-12-2015 συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αρ. 05/2015 απόφαση 
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της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 

που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 16672 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. 47644/19-10-2015 

διακήρυξης του Δήμου Ιλίου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 

2016». Στη συνεδρίαση της επιτροπής  που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Μιχαηλίδης Ανδρέας 

2 Κρητικός Μαρίνος 

3 Γεράσης Ευάγγελος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 47644/19-10-2015 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου, 

για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016», καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 

διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16672. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 03/12/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 16672 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω 

προμηθευτές:  
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Η Επιτροπή επισημάνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών. 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. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι 

«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

άρθρο 17, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς α/α συστήματος:  

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 SKOURIAS,,ANDRE,ALEXANDROS 
03/12/2015 
14:52:28 

2 ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΕ 
30/11/2015 
14:04:08 

3 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

02/12/2015 
16:02:18 

4 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,,ΕΥΘΥΜΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
03/12/2015 
13:26:50 

5 ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε 
03/12/2015 
13:57:29 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
03/12/2015 
13:55:58 

7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΝΙΚΟΛ,ΚΩΝ 
03/12/2015 
00:07:50 

8 ΜΙΧΟΥ,,ΖΗΝΟΒΙΑ,ΜΙΧΑΗΛ 
03/12/2015 
12:53:06 

9 
ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
03/12/2015 
12:26:23 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=AvXwUrbDN7kB6pwFieuH9Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53632&tradingPartnerId=73544&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=UtoCKgdvLXYAOxnthTGqGQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=uK1jQ_F_ywzqXY1_aLSt-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=uK1jQ_F_ywzqXY1_aLSt-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=uK1jQ_F_ywzqXY1_aLSt-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2045&tradingPartnerId=18312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=9T5LOCpaTSVd3VtxoQAu-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=Yv_05RipWXzp-cbD4uwYlQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16035&tradingPartnerId=27359&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=QrF-z371aoC3mRDmC-2RWQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56473&tradingPartnerId=72779&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=Vr5WUMlDYdhq8tWvO7ahDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=20065&tradingPartnerId=29892&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=7KYcndtfsGECNsR9iCotCA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22138&tradingPartnerId=31985&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=YLIDPd5KfXJYm3lrTNmqfA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22138&tradingPartnerId=31985&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=YLIDPd5KfXJYm3lrTNmqfA..
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον την 24η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, 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 τα 

κάτωθι: 

1. Μιχαηλίδης Ανδρέας, τακτικό μέλος  

2. Κρητικός Μαρίνος, τακτικό μέλος  

3. Γεράσης Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

 
και έχοντας υπόψη: 

α) την με αριθμ. 330/16-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. 

6585ΩΕΒ-ΒΕΤ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 

2016, συνολικού προϋπολογισμού 736.356,26€ 

β) την υπ’ αρ. 387/47274/16-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. 

75Ρ7ΩΕΒ-72Ν), η οποία αφορά την πίστωση ποσού 736.356,26€, των τεχνικών προδιαγραφών, τον 

καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 

2016»  

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α.Α. 

προσφοράς 
συστήματος 

1 SKOURIAS,,ANDRE,ALEXANDROS 22408 

2 ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΕ 23834 

3 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 23833 

4 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,,ΕΥΘΥΜΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24163 

5 ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε 21762 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23653 

7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΝΙΚΟΛ,ΚΩΝ 23840 

8 ΜΙΧΟΥ,,ΖΗΝΟΒΙΑ,ΜΙΧΑΗΛ 24082 

9 ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22389 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=AvXwUrbDN7kB6pwFieuH9Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53632&tradingPartnerId=73544&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=UtoCKgdvLXYAOxnthTGqGQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=uK1jQ_F_ywzqXY1_aLSt-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=uK1jQ_F_ywzqXY1_aLSt-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2045&tradingPartnerId=18312&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=9T5LOCpaTSVd3VtxoQAu-Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21056&tradingPartnerId=30045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=Yv_05RipWXzp-cbD4uwYlQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16035&tradingPartnerId=27359&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=QrF-z371aoC3mRDmC-2RWQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56473&tradingPartnerId=72779&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=Vr5WUMlDYdhq8tWvO7ahDw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=20065&tradingPartnerId=29892&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=7KYcndtfsGECNsR9iCotCA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22138&tradingPartnerId=31985&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1508365643&oapc=10&oas=YLIDPd5KfXJYm3lrTNmqfA..
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γ) την υπ’ αρ. 47644/19-10-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου Ιλίου (15PROC003186365), περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον ελληνικό τύπο 

καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

δ) τη σχετική με κωδικό Π100/2015 μελέτη (15REQ003127166 2015-10-06) που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

ε) τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με τον καθορισμό των δικαιούχων παροχής 

γάλακτος, ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε τρόφιμα καθώς και λοιπών ειδών για 

τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου 

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 09/12/2015 πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών, το οποίο κοινοποιήθηκε σε 

όλους του υποψηφίους αναδόχους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

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

η) Την από 15/12/2015 αναφορά της εταιρείας με επωνυμία: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία υπεβλήθη την 15/12/2015 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

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

θ) το από 21/12/2015 ερώτημα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προς το Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου Ιλίου 

ι) την από 24/12/2015 απάντηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Ιλίου 

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

 
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ, 

Θερμοπυλών 35, Βριλήσσια, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 22408/03-12-2015 

14:52:28. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από  

όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

2. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Μενελάου 80, Ίλιον, με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς συστήματος 23834/30-11-2015 14:04:08. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται από  

όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

 

3. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ, Παπαδοπούλου 2Α, Άγιος 

Ιωάννης Ρέντης, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 23833/02-12-2015 16:02:18. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται από 

 όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

http://www.ilion.gr/
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4. ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Χονδρικό Εμπόριο Διαφόρων Προϊόντων, Μέτωνος 5, 

Παπάγου, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 24163/03-12-2015 13:26:50. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό τέσσερα (4) και μονογράφεται 

από  όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

 

5. ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τυποποίηση Ελαιολάδου, Δολιανά Κυνουρίας, με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 21762/03-12-2015 13:57:29. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό πέντε (5) και μονογράφεται 

από  όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

 

6. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παραγωγή και Εμπορία 

Γαλακτοκομικών Προϊόντων, 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς συστήματος 23653/03-12-2015 13:55:58. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό έξι (6) και μονογράφεται από  

όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

 

7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αρτοποιείο, Μυκόνου 11, Ίλιον, με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς συστήματος 23840/03-12-2015 00:07:50. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό επτά (7) και μονογράφεται από 

 όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

 

8. ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ, Κοτοπούλη 7, Νέα Σμύρνη, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 

24082/03-12-2015 12:53:06. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό οκτώ (8) και μονογράφεται από 

 όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

 

9. OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αφροδίτης 106, 

Ελληνικό, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 22389/03-12-2015 12:26:23. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό εννέα (9) και μονογράφεται 

από  όλα τα μέλη της  επιτροπής. 

 

Από την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών προέκυψαν τα εξής: 
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1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  
7.11 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18. 1. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 
2. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  
7.11 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
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Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18. 1. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 
3. ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ–
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  
7.11 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18. 1. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 
4. ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Χονδρικό Εμπόριο Διαφόρων Προϊόντων 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
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Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  
7.11 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 4η 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές-επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
(Δεν 
προσκόμισε 
σχετικά 
έγγραφα από 
τα να οποία 
αποδεικνύεται 
ο κατάλογος)  

ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναμό του 7.19 περ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.19 περ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής τρόπου παράδοσης  7.19 περ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εγκατάστασης ψυγείων & χρόνου 
παράδοσης  

7.19 περ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια κυκλοφορίας κάθε φορτηγού ψυγείου μεταφοράς γάλακτος 7.19 περ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 7.17 για τις συνεργαζόμενες εταιρείες 7.20 περ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής και της 
εταιρείας μεταφοράς και διανομής του γάλακτος. 

7.20 περ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος του 
νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου παραγωγής (εφόσον είναι άλλος από 
τον διαγωνιζόμενο) 

7.20 περ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος του 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας μεταφοράς και διανομής (εφόσον είναι 
άλλος από τον διαγωνιζόμενο) 

7.20 περ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 
5. ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τυποποίηση Ελαιολάδου 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 

7.5 ΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΟΑΕΕ ΙΣΧΥΟΥΝ 
ΕΩΣ 30/11/2015  

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
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Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 
7.9 ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  
7.11 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 4η 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18. 1. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. 

ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

 
 
6. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παραγωγή και Εμπορία 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΚΥΡΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΟΧΙ 
ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 7.9 
ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  7.11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΑΔΑ: 70ΜΞΩΕΒ-999
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Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 4η 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές-επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναμό του 7.19 περ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.19 περ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής τρόπου παράδοσης  7.19 περ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εγκατάστασης ψυγείων & χρόνου 
παράδοσης  

7.19 περ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια κυκλοφορίας κάθε φορτηγού ψυγείου μεταφοράς γάλακτος 7.19 περ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 7.17 για τις συνεργαζόμενες εταιρείες 7.20 περ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής και της 
εταιρείας μεταφοράς και διανομής του γάλακτος. 

7.20 περ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος του 
νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου παραγωγής (εφόσον είναι άλλος από 
τον διαγωνιζόμενο) 

7.20 περ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος του 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας μεταφοράς και διανομής (εφόσον είναι 
άλλος από τον διαγωνιζόμενο) 

7.20 περ. 4 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ-Αρτοποιείο 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 
7.9 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  
7.10 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  
7.11 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 4η 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18. 1. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
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Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
8. ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΚΥΡΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΟΧΙ 
ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8  

Ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  
7.11 ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 4η 
ΟΜΑΔΑ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές-επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναμό του 7.19 περ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.19 περ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής τρόπου παράδοσης  7.19 περ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εγκατάστασης ψυγείων & χρόνου 
παράδοσης  

7.19 περ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Άδεια κυκλοφορίας κάθε φορτηγού ψυγείου μεταφοράς γάλακτος 7.19 περ. 5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 7.17 για τις συνεργαζόμενες εταιρείες 7.20 περ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής και της 
εταιρείας μεταφοράς και διανομής του γάλακτος. 

7.20 περ. 2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος του 
νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου παραγωγής (εφόσον είναι άλλος από 
τον διαγωνιζόμενο) 

7.20 περ. 3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος του 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας μεταφοράς και διανομής (εφόσον είναι 
άλλος από τον διαγωνιζόμενο) 

7.20 περ. 4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
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9. OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξ
ης 

 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

7.3 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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

Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

Φορολογική ενημερότητα  7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  7.7 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
13/05/2015 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  7.10 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης  7.11 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων λειτουργίας πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 7.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας κλπ 7.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986  του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 7.15 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά ποιότητας των προς προμήθεια ειδών από τις εταιρείες 
προέλευσης των προϊόντων 

7.16 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 4η 

ΟΜΑΔΑ 

Δήλωση προέλευσης - παραγωγής των προς προμήθεια ειδών 7.17 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  7.18. 1. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Τεχνικές – επαγγελματικές δυνατότητες 7.18. 2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων αναδόχων, έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

1. Η εταιρεία με επωνυμία: «OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει 

υποβάλλει πιστοποιητικό από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με ημερομηνία 

έκδοσης 13/05/2015. Το άρθρο 7 παρ. 8 της με αριθμ. πρωτ. 47644/19-10-2015 Διακήρυξης 

ορίζει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 

2. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧ. ΜΙΧΟΥ» καθώς και η εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παραγωγή και Εμπορία 

Γαλακτοκομικών Προϊόντων» δεν έχουν υποβάλλει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας το 
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οποίο θα αφορά και φορείς επικουρικής ασφάλισης.  

Σύμφωνα  με την παρ. 5, του άρθρου 7 της με αριθμ. πρωτ. 47644/19-10-2015 Διακήρυξης 

(λαμβάνοντας υπόψη και το από 24/12/2015 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του 

Δήμου Ιλίου) διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους φορείς 

επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση 

ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσοι είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Επίσης σύμφωνα με την με αριθμ. 

Φ.51020/5054/113 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

(ΦΕΚ 410 Β΄/22-02-2013) με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.) το οποίο στο εδ. β παρ. 1.2 

άρθρο 4 «Ασφαλιστέα πρόσωπα σε υπαγωγή» αναφέρει τα εξής: «Οι καταστηματάρχες 

χονδρικής και λιανικής πώλησης ειδών εμπορίου τροφίμων, όπως στην ανωτέρω παράγραφο 

περιγράφονται… Επίσης στην ασφάλιση υπάγονται οι ετερόρρυθμοι εταίροι των ετερόρρυθμων 

εταιρειών, οι εταίροι των ΕΠΕ και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΕ, εφόσον δεν 

είναι ασφαλισμένοι για οποιοδήποτε λόγο, σε άλλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης… »   

 
3. Η εταιρεία με την επωνυμία: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παραγωγή 

και Εμπορία Γαλακτοκομικών Προϊόντων» δεν έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο εδ. 4 παρ. 20 άρθρο 7 της με αριθμ. πρωτ. 47644/19-10-2015 διακήρυξης, 

σύμφωνα με το οποίο: «Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος παραγωγός του 

γάλακτος ή/και δεν μεταφέρει –διακινεί με δικά του μέσα το προϊόν οφείλει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα αναλάβει τη 

μεταφορά και διανομή των υπό προμήθεια ειδών, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς 

και διανομής των υπό προμήθεια ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. (Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν και τα 

σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, ως αναφέρονται στην παρ. 10 του παρόντος άρθρου, από τα 

οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας» 

 

4. Η εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τυποποίηση Ελαιολάδου» 

κατέθεσε τα με αριθμ. πρωτ. 1606069/08-10-2015 και 1606033/08-10-2015 πιστοποιητικά 

Ο.Α.Ε.Ε. τα οποία ισχύουν έως 30/11/2015. Σύμφωνα με την με την παρ. 5 του άρθρου 7 της με 

αριθμ. πρωτ. 47644/19-10-2015 διακήρυξης αναφέρονται ρητώς τα εξής: «Από τα περιεχόμενα 

των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών»   
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Η εν λόγω εταιρεία, έχει υποβάλλει με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, πίνακα στον 

οποίο εμφαίνεται η οικονομική του προσφορά, το οποίο αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς κατά παράβαση της πα. 4 του άρθρου 9 της σχετικής διακήρυξης, σύμφωνα με την 

οποία: «Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων…αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς » 

 

Επίσης, δεν έχει υποβάλλει κατάλογο κυριοτέρων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα 

τρία τελευταία έτη με αναφορά του παραλήπτη, της αξίας και της ημερομηνίας παράδοσης 

καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης όπως με σαφήνεια ορίζεται στο εδ. 2 παρ. 18 άρθρο 7 

της σχετικής διακήρυξης 

 
5. Η ατομική επιχείρηση με επωνυμία: «ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Χονδρικό Εμπόριο 

Διαφόρων Προϊόντων» ενώ έχει υποβάλλει κατάλογο κυριοτέρων παραδόσεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη με αναφορά του παραλήπτη, της αξίας και της 

ημερομηνίας παράδοσης δεν έχει υποβάλλει σχετικά έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν τον εν 

λόγω κατάλογο, όπως με σαφήνεια ορίζεται στο εδ. 2 παρ. 18 άρθρο 7 της σχετικής διακήρυξης. 

 

Επίσης, από τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία, δεν προκύπτει ο κωδικός αριθμός έγκρισης 

κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού, όπως 

ρητώς αναφέρεται στη σελίδα 48 της Π100/2015 μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της με αριθμό πρωτ. 47644/19-10-2015 διακήρυξης. 

 
Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή προτείνει,  

1. τον αποκλεισμό, των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων: 

 
α) «OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία υπέβαλλε προσφορά για την 

1η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» (υποομάδα Α, 

Β1 και Β2). 

β) «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧ. ΜΙΧΟΥ» η οποία υπέβαλλε προσφορά για την 7η ομάδα ειδών «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2016» 

γ) «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παραγωγή και Εμπορία Γαλακτοκομικών 

Προϊόντων» η οποία υπέβαλλε προσφορά για την 7η ομάδα ειδών «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2016» 

δ) «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τυποποίηση Ελαιολάδου» η οποία υπέβαλλε προσφορά για 

την 1η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» (υποομάδα 
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Α). 

ε) «ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Χονδρικό Εμπόριο Διαφόρων Προϊόντων» η οποία υπέβαλλε 

προσφορά για την 7η ομάδα ειδών «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου 

περιόδου 2016» 

 
2. Τη συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, των κάτωθι 

υποψηφίων αναδόχων: 

α) «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ» η οποία 

υπέβαλλε προσφορά για την 1η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Δήμου» (υποομάδες Α, Β1 και Β2), για τη 2η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ» 

(υποομάδες Α1 και Α2) και για την 3η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και λοιπών Υπηρεσιών» (υποομάδες Α1 και Α2). 

β)  «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» η οποία υπέβαλλε προσφορά για την 1η ομάδα ειδών 

«Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» (υποομάδες Α, Β1 και Β2), για 

τη 2η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ» (υποομάδες Α1 και Α2), 4η ομάδα ειδών 

«Τρόφιμα για τις ανάγκες Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (υποομάδα ΣΤ, Ζ1 και Ζ2) και 6η 

ομάδα «Τρόφιμα γλυκά αναψυκτικά νερά για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού» (υποομάδα Α1, 

Α2 και Γ)  

γ) «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ–

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ» η οποία υπέβαλλε προσφορά για την 1η ομάδα ειδών 

«Τρόφιμα για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» (υποομάδες Α, Β1, Β2 και Γ), 

για τη 2η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ» (υποομάδες Α1 και Α2), 4η ομάδα ειδών 

«Τρόφιμα για τις ανάγκες Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (υποομάδες Γ, Δ, Ε και ΣΤ), για την 

5η ομάδα ειδών «Αναψυκτικά-νερά για εκδηλώσεις του Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Δια Βίου 

Μάθησης» (υποομάδες Α1 και Α2) και 6η ομάδα «Τρόφιμα γλυκά αναψυκτικά νερά για εκδηλώσεις της 

Διεύθυνσης Πολιτισμού» (υποομάδα Γ) 

δ) «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αρτοποιείο» η οποία υπέβαλε προσφορά για την 3η ομάδα 

ειδών «Τρόφιμα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και λοιπών 

Υπηρεσιών» (υποομάδα Β), για την 4η ομάδα ειδών «Τρόφιμα για τις ανάγκες Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών» (υποομάδες Α1, Α2 και Β) και για την 6η ομάδα «Τρόφιμα γλυκά αναψυκτικά 

νερά για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού» (υποομάδα Β) 

 
3. Την επανάληψη του διαγωνισμού για την 7η ομάδα ειδών «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2016», καθότι η Επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό και των 

τριών υποψηφίων αναδόχων.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το  πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του Δήμου Ιλίου που 

αφορά την  «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για το έτος 2016»,  αλλά και 

τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων προμηθευτών, την ισχύουσα διακήρυξη, τα συμπληρωματικά 

έγγραφα των υποψηφίων αναδόχων με τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς των, καθώς επίσης και τις 

διευκρινήσεις που δόθηκαν σχετικά με τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για τους φορείς 

επικουρικής ασφάλισης, όσο αφορά την επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ», κρίνει ότι 

καλύπτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής της,  αφού  βασικός λόγος ύπαρξης επικουρικής ασφάλισης για 

το απασχολούμενο προσωπικό είναι η ύπαρξη ταμείου κύριας ασφάλισης, το οποίο όμως δεν υφίσταται 

αφού η εν λόγω επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό και ως εκ τούτου δεν υπέχει υποχρέωση 

καταβολής εισφορών και αντίστοιχης έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού. 

 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει: 

Τα πρακτικά δημοπρασίας που αφορούν την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016», με τη διαφοροποίηση ως 

αναλυτικά ανωτέρω τεκμηριώνεται και τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των 

οικονομικών προσφορών της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ». 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γαλούνης Δ.,  

          Κάβουρας Κ. 

 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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