
  

 

      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4261/29.01.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 28.01.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 28η Ιανουαρίου 

2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3361/22-01-2016 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 22-01-2016. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «      «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                «        « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.        «        « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –044– 

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

18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής 

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει 

διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3356/22-01-2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το Πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων» 

καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχει ως εξής: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στο Ίλιον σήμερα την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 
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11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 005/2015 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους : 
1. Μιχαηλίδη Ανδρέα 
2. Κρητικό Μαρίνο 
3. Δημητροπούλου Αναστασία 
έχοντας υπόψη: 
α) Τη με αριθμό 1559/13-01-2016 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε 
σε μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα.  
β) Τη με αριθμό 008/12-01-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που 
αφορά την έγκριση πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμός όρων διακήρυξης και 
τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού 
γάλακτος και τροφίμων». 
γ) Την με αριθμό Π2/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
 
Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού.  Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία 
συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια της αναφερομένης 
στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 

 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 
μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
«ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» 80ο χλμ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΚ 20100  ΚΟΡΙΝΘΟΣ με εκπρόσωπο τον 
κ. Μανδρέκα Ευάγγελο και ΑΔΤ : Τ 383704.  
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της Επιτροπής. 
 
Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση : «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» 
Κοτοπούλη 7 ΤΚ 17122 Ν. Σμύρνη με εκπρόσωπο τον κ. Μίχο Μιχαήλ και ΑΔΤ : ΑΙ 066518. 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της Επιτροπής. 
 
Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 
μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση : «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΘΕΣΗ ΒΕΝΙΖΑ ΤΚ 19001 με εκπρόσωπο 
τον κ. Δημητρίου Κων/νο και ΑΔΤ : ΑΒ 657447. 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της Επιτροπής. 
 
Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη 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 : 

 
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου: 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» 80ο χλμ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΚ 20100  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 
Δικαιολογητικά ή Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Άρθρο  

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμερος. 

7.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς.  7.2 Κατατέθηκε 
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, η οποία να λήγει την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

7.3 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους.  

7.4 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί αποδοχής όρων διακήρυξης.  7.5 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο. 7.6 Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.  7.7 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 
τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 

7.8 Κατατέθηκε 

Άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας   της   επιχείρησης   από  τις  αρμόδιες  
υπηρεσίες  για  τα  είδη που αναφέρονται στη σχετική Μελέτη και συμμετέχει 
στον διαγωνισμό. 

7.9 Κατατέθηκε 

ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναμό του 7.10 περ. 1. Κατατέθηκε 

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

7.10 περ. 2. Κατατέθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής τρόπου παράδοσης  7.10 περ. 3. Κατατέθηκε 

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

7.10 περ. 4. Κατατέθηκε 

Άδεια κυκλοφορίας κάθε φορτηγού ψυγείου μεταφοράς γάλακτος 7.10 περ. 5. Κατατέθηκε 

Υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 7.10 για τις συνεργαζόμενες εταιρείες 7.11 περ. 1. Κατατέθηκε 

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

7.11 περ. 2. Κατατέθηκε 

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

7.11 περ. 3. Κατατέθηκε 

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

7.11 περ. 4. Κατατέθηκε 

 
 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερομένου: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» 
 
Δικαιολογητικά ή Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Άρθρο  

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμερος. 

7.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς.  7.2 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, η οποία να λήγει την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

7.3 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους.  

7.4 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί αποδοχής όρων διακήρυξης.  7.5 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο. 7.6 Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.  7.7 Ατομική 
επιχείρηση 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 
τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 

7.8 Ατομική 
επιχείρηση 

Άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας   της   επιχείρησης   από  τις  αρμόδιες  
υπηρεσίες  για  τα  είδη που αναφέρονται στη σχετική Μελέτη και συμμετέχει 
στον διαγωνισμό. 

7.9 Κατατέθηκε 

ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναμό του 7.10 περ. 1. Κατατέθηκε 

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

7.10 περ. 2. Κατατέθηκε 
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Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής τρόπου παράδοσης  7.10 περ. 3. Κατατέθηκε 

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

7.10 περ. 4. Κατατέθηκε 

Άδεια κυκλοφορίας κάθε φορτηγού ψυγείου μεταφοράς γάλακτος 7.10 περ. 5. Κατατέθηκε 

Υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 7.10 για τις συνεργαζόμενες εταιρείες 7.11 περ. 1. Κατατέθηκε 

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

7.11 περ. 2. Κατατέθηκε 

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

7.11 περ. 3. Κατατέθηκε 

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

7.11 περ. 4. Κατατέθηκε 

 
Τρίτος  αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος του ενδιαφερομένου:  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 
 

Δικαιολογητικά ή Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Άρθρο  
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμερος. 

7.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς.  7.2 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, η οποία να λήγει την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

7.3 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους.  

7.4 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί αποδοχής όρων διακήρυξης.  7.5 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο. 7.6 Δεν κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.  7.7 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 
τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 

7.8 Κατατέθηκε 

Άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας   της   επιχείρησης   από  τις  αρμόδιες  
υπηρεσίες  για  τα  είδη που αναφέρονται στη σχετική Μελέτη και συμμετέχει 
στον διαγωνισμό. 

7.9 Κατατέθηκε 

ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναμό του 7.10 περ. 1. Δεν κατατέθηκε 

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

7.10 περ. 2. Κατατέθηκε 
χωρίς  την 
προσήκουσα 
επικύρωση  

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής τρόπου παράδοσης  7.10 περ. 3. Κατατέθηκε 

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

7.10 περ. 4. Κατατέθηκε 

Άδεια κυκλοφορίας κάθε φορτηγού ψυγείου μεταφοράς γάλακτος 7.10 περ. 5. Κατατέθηκε 

Υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 7.10 για τις συνεργαζόμενες εταιρείες 7.11 περ. 1. Δεν απαιτείται 

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

7.11 περ. 2. Δεν απαιτείται 

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

7.11 περ. 3. Δεν απαιτείται 

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

7.11 περ. 4. Δεν απαιτείται 

 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των  δικαιολογητικών 
των υποψηφίων προμηθευτών, έχει να παρατηρήσει τα εξής: 
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Η Εταιρεία με επωνυμία : ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δεν 
υπέβαλλε με την προσφορά της Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αντίκειται  στην 
παρ. 6, του άρθρου 7 της με αρ. 1559/13-1-2016 Διακήρυξης που ορίζει :  

 
« Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7). 
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) :  
….  
7.6  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  με  το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  ή  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος  από  
αρμόδια  δημόσια  αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισμού». 

 
Επίσης, η υπόψη εταιρεία δεν υπέβαλλε με την προσφορά της Πιστοποιητικό διαπιστευμένου 
φορέα πιστοποίησης περί διασφάλισης της ποιότητας (ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον 
ισοδύναμό του) των παραγόμενων προϊόντων, το οποίο αντίκειται στο εδάφ. 1, της παρ. 10, 
του άρθρου 7 της με αρ. 1559/13-1-2016 Διακήρυξης που ορίζει :  

 
 « Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7). 
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) 
… 
7.10 Ειδικά    για  τους  συμμετέχοντες  στην  ΟΜΑΔΑ Β : ΝΩΠΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΓΑΛΑ,   πρέπει  επίσης να προσκομίσουν: 
1) Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης περί της διασφάλισης της 

ποιότητας (ISO 9001:2000 ή άλλο τουλάχιστον ισοδύναμό του) των παραγόμενων 
προϊόντων, που αφορά τις πρώτες ύλες, την παραγωγή, την τυποποίηση, την συσκευασία 
την αποθήκευση και τη διανομή προϊόντων». 

 
Επιπλέον των παραπάνω, για το προσκομισθέν δείγμα του ημιάπαχου (χαμηλά λιπαρά) 
γάλακτος, δεν κατατέθηκε ανάλυση από αναγνωρισμένο εργαστήριο, το οποίο αντίκειται  στο 
άρθρο 13 της διακήρυξης που ορίζει :  

  «Άρθρο 13ο : Προσκόμιση δείγματος 
    Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν 
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος, το οποίο θα 
συνοδεύεται από ανάλυση από αναγνωρισμένο εργαστήριο. … ».  

  
Τέλος, τα υποβληθέντα (σε μορφή φωτοαντιγράφου) πιστοποιητικά ISO 22000:2005, HACCP, 
FSSC 22000:2010 & QACS Ltd  δεν έχουν την προσήκουσα επικύρωση όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014):  

 
 «Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α΄. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο».   

 
Στη συνέχεια και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διακήρυξη, αποσφραγίζονται οι 
οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών : 
-  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  ΑΕ»  
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-  «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ»  
των οποίων τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά, από τις 
οποίες προκύπτουν τα εξής : 
 
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» της οποίας το ύψος της οικονομικής προσφοράς για την 
ΟΜΑΔΑ Β : ΝΩΠΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ είναι 20.633,80 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 13%). 
 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία 
«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» της οποίας το ύψος της οικονομικής προσφοράς για την ΟΜΑΔΑ Β : ΝΩΠΟ 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ είναι 21.046,48 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%). 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προτείνει τα 
εξής : 

1) Τον αποκλεισμό του υποψηφίου προμηθευτή ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΘΕΣΗ ΒΕΝΙΖΑ ΤΚ 19001 για τους λόγους που 
αναπτύχθηκαν στην σελ. 4 του παρόντος πρακτικού. 

 
2) Η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Β :  ΝΩΠΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ να γίνει από την 

εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» 80ο χλμ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΚ 
20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ διότι κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά αξίας 20.633,80 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν 
πλήρη και αποδεκτά. 

 
3) Για την  ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά και προτείνεται η 

επανάληψη του διαγωνισμού.   
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:   
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά : 
 
8.1   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8.2   Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
μετά την  ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

8.3   Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι  
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού ή 
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8.4   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 
άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που 
έχει κατατεθεί. 
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Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Στο Ίλιον την 27/01/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 
48-50), η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με την με αριθμ. 005/19-01-2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα παρόντα  μέλη είναι τα κάτωθι: 

 
i. Ανδρέας Μιχαηλίδης, τακτικό μέλος  
ii. Μαρίνος Κρητικός, τακτικό μέλος 
iii. Ευάγγελος Γεράσης, τακτικό μέλος 

 
έχοντας υπόψη: 
 
α) Τη με αριθμό 1559/13-01-2016 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε 
σε μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα. 
  
β) Τη με αριθμό 008/128712-01-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 
(Α.Δ.Α. 6ΨΑ4ΩΕΒ-ΛΘ1), που αφορά την έγκριση πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών, τον 
καθορισμός όρων διακήρυξης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια 
γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν 
εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων». 
 
γ) Την με κωδικό Π2/2016 μελέτη, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου κα Αγγελική Δημητρακοπούλου την 08/01/2016. 
 
δ) Το από 20/01/2016 πρακτικό διαγωνισμού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο 
κοινοποιήθηκε στους υποψηφίους αναδόχους την 22/01/2016 με το με αριθμ. πρωτ. 3337/22-01-
2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.  
 
Συνήλθε προκειμένου να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου με την 
επωνυμία: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα οποία κατατέθηκαν 
στην Υπηρεσία μας εμπρόθεσμα, ήτοι την 27/01/2016 και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

8.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. 

8.2 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

8.3 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής τροποποιήσεων του 
καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας. 

8.4 ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν  στον παραπάνω πίνακα, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, ελέγχοντας τα επιμέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται 

στο άρθρο 8 της σχετικής διακήρυξης, διαπίστωσε την ορθότητα τους και εισηγούμαστε, να 

ανατεθεί η «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, μέχρι τη 

συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων» από την εταιρεία 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι κατέθεσε την χαμηλότερη 

τιμή ύψους 20.633,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που 

αφορά για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι τη συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και 

τροφίμων» και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι κατέθεσε την χαμηλότερη 

τιμή ύψους 20.633,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) και είναι σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης. 

2. Την επανάληψη του διαγωνισμού ως προς την ομάδα Α΄: : ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, με τροποποίηση 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. 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., Χαραλαμπόπουλος 

Ι., Βέργος Ι., Κάβουρας Κ., 

 Κουτσιανάς Π.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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