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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5741/08.02.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          7η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 08.02.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 8η Φεβρουαρίου 

2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5182/03-02-2016 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 03-02-2016. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «     « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.            Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «      «  

      ΑΠΟΦΑΣΗ –070–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της 

εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της 006/1285/12-01-2016 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής α)το υπ’ αριθμ. 4716/01-02-2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) και με το ν. 

3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄/30-09-2010) την από 25/01/2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με 

επωνυμία: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της με αριθμό 006/1285/12-01-

2016 (Α.Δ.Α.: 70ΜΞΩΕΒ-999) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, την από 

01/02/2016 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, το από  05/02/2016 έγγραφο του γραφείου 

νομικής υποστήριξης του Δήμου Ιλίου καθώς και το σχετικό φάκελο που αφορά την προμήθεια 

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

Δήμου, έτους 2016, προκειμένου να αποφασίσετε σχετικά, β)Την εισήγηση προς την Οικονομική 

Επιτροπή που έχει ως εξής: 
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«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Στο Ίλιον την 01/02/2016, ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 005/2247/19-01-2015 
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»  
 
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 
 
ια) το από 24/12/2015 πρακτικό δημοπρασίας της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης 

http://www.ilion.gr/
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ιβ) Την με αριθμ. 006/1285/12-01-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 
(Α.Δ.Α.: 70ΜΞΩΕΒ-999) η οποία κοινοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 
15/01/2016. 
 
ιγ) Το από 21/01/2016 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, της αρμόδιας επιτροπής 
αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 
29/01/2016 
 
ιδ) Την από 25/01/2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με επωνυμία: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της 006/1285/12-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,   
 
συνήλθε να εξετάσει το περιεχόμενο του εν θέματι εγγράφου της εταιρείας με την επωνυμία: 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παραγωγή και Εμπορία 

Γαλακτοκομικών Προϊόντων», για το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.  

Ως προς το πρώτο σκέλος, αναφορικά με την ασφάλιση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Εμπορίας Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.) και μετά από την επανεξέταση του νομικού 

πλαισίου που αφορά: 

- την επικουρική ασφάλιση στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ., βάσει της με αρ. Φ.51020/5054/113 Απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 410/Β΄/22-02-2013)  

- την τηλεφωνική επικοινωνία για παροχή διευκρινήσεων με το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.  

- το γεγονός ότι η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής και πιο συγκεκριμένα στο 

νόμο Κορινθίας (στο 80ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου) και το οποίο 

αποδεικνύεται από έγγραφα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και της Υπηρεσίας του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)    

η Επιτροπή έκρινε πως η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχει 

υποχρέωση ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίας Τροφίμων και ως εκ 

τούτου ο πρώτος προβαλλόμενος λόγος απόρριψης από την επιτροπή, της προσφοράς της εν λόγω 

Ανώνυμης Εταιρείας, ήτοι η μη υποβολή «πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά 

και την επικουρική ασφάλιση» είναι εσφαλμένος.   

 

Για το δεύτερο σκέλος, αναφορικά με την μεταφορά του γάλακτος ισχύουν τα παρακάτω:  

Στα δικαιολογητικά της παραγωγού εταιρείας: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

έχουν υποβληθεί και έγγραφα που αφορούν την εταιρεία με επωνυμία: «ΝΕΟΓΑΛ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:  

 πιστοποιητικά ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και 22000:2005 για την παραγωγή 

και διακίνηση των γαλακτοκομικών προϊόντων,  

 λίστα με παραδόσεις και δελτία αποστολής μεταφοράς γάλακτος,  
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 άδειες κυκλοφορίας μεταφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων του με αρ. ΡΜΤ-9874 

οχήματος μεταφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων (με πλάκα επικαθήσεως και με 

ψυκτικό μηχάνημα) οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Περιφερειακή Ενότητας Δράμας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  

 Θεωρήσεις για το ανωτέρω όχημα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας η οποία, κατόπιν αιτήματος του 

τμήματος προμηθειών του Δήμου Ιλίου, έχει εξακριβωθεί η ακρίβειά τους με το με αρ. 

πρωτ. 1134/02-02-2016 έγγραφο της εν λόγω Διεύθυνσης.     

από τα οποία προκύπτει το συμπέρασμα ότι μέρος της διακίνησης του προϊόντος από το εργοστάσιο 

παραγωγής θα γίνεται και με όχημα της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΟΓΑΛ». 

Συνεπώς, ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όφειλε να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά του άρθρου 

7.20 (σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι αν ο  συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος παραγωγός του γάλακτος 

η/και δεν μεταφέρει-διακινεί με δικά του μέσα το προϊόν θα πρέπει να υποβάλει δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στις παραγράφου 1 έως 4 του άρθρου 7.20) της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΓΑΛ». Η Επιτροπή διαπίστωσε όμως ότι ο εν λόγω υποψήφιος προμηθευτής 

είχε υποβάλει μόνο τα οριζόμενα στις παραγράφους  1, 2 και 3 του άρθρου 7.20 και όχι της 

παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου, το οποίο αναφέρει ρητώς ότι, οφείλει  δια μέσου του νόμιμου 

εκπροσώπου της, να έχει καταθέσει με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά - επί ποινή αποκλεισμού στην 

αντίθετη περίπτωση - την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί αποδοχής μεταφοράς και διανομής 

των υπό προμήθεια ειδών στον υποψήφιο προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση.   

Κατόπιν των παραπάνω ο δεύτερος λόγος απόρριψης από την επιτροπή της προσφοράς της Ανώνυμης 

Εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ορθός. 

Επίσης, σχετικά με τον ισχυρισμό της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ότι δεν της έχει κοινοποιηθεί η με αριθμ. 006/1285/12-01-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε πως η ανωτέρω απόφαση 

έχει κοινοποιηθεί στον εν λόγω υποψήφιο προμηθευτή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., την 15/01/2016 14:26:13, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.8 της διακήρυξης. 

Αναφορικά με τα όσα αναφέρονται στο τρίτο σκέλος του εν λόγω εγγράφου, διαπιστώνουμε τα εξής:  

1. ειδικότερα για τους (α), (γ), (δ) και (η) ισχυρισμούς, η Επιτροπή αποδέχθηκε το (ι) σχετικό 

έγγραφο του γραφείου νομικής υποστήριξης του Δήμου Ιλίου, καθότι το είχε συμπεριλάβει 

στα έχοντας υπόψη του από 24/12/2015 πρακτικού και συνεπώς οι εν λόγω ισχυρισμοί έχουν 

κριθεί ως απορριπτέοι. 
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2. για τον ισχυρισμό (β) η Επιτροπή έχει ήδη αποφανθεί με το από 24/12/2015 πρακτικό της και 

τον έχει αποδεχθεί. 

3. για τον ισχυρισμό (ε), από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΜΙΧΟΥ» καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 7.18.1 εδ. (γ) της διακήρυξης. 

4. για τον ισχυρισμό (στ), από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΜΙΧΟΥ» καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.13 της διακήρυξης 

5. για τον ισχυρισμό (ζ), ο χρόνος ισχύος προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12.1 της 

διακήρυξης δεσμεύει τους διαγωνιζομένους για έξι μήνες, κάτι το οποίο προκύπτει από την 

υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης. 

6. για τον ισχυρισμό (θ), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 9.19 της διακήρυξης και συνεπώς η 

Επιτροπή κρίνει πως δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου προμηθευτή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει την απόρριψη των ισχυρισμών όπως αυτοί 

αναφέρονται στις περιπτώσεις (3), (4), (5) και (6) του παρόντος, κρίνοντας τους ως αβάσιμους.»   

και  γ) την από 05/02/2016 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου σύμφωνα με την οποία  

προτείνεται η εν μέρει  αποδοχή της  προδικαστικής προσφυγής και ειδικότερα αναφέρεται: 

«Με την από 25-1-2016 προσφυγή η ως άνω εταιρεία ζητεί την ακύρωση της με αρ. πρωτ. 

1285/12-1-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου για τους λόγους που 

αναφέρονται σε αυτή.  

Επί της ως άνω προσφυγής επαγόμαστε τα παρακάτω: 

Α. Ως προς τον προβαλλόμενο ισχυρισμό που αφορά  την ασφάλιση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

Υπαλλήλων Εμπορίας Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.) και μετά από την επανεξέταση του νομικού 

πλαισίου  κρίνεται  ότι η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχει 

υποχρέωση ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίας Τροφίμων και ως εκ 

τούτου ο λόγος απόρριψης από την Επιτροπή της προσφοράς της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, ήτοι η 

μη υποβολή «πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά και την επικουρική ασφάλιση» 

πάσχει και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.    

Δηλαδή ως προς αυτό τον ισχυρισμό πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή.   

Β. Για το δεύτερο σκέλος, αναφορικά με την μεταφορά του γάλακτος ισχύουν τα παρακάτω:  

Στα δικαιολογητικά της παραγωγού εταιρείας: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

έχουν υποβληθεί και έγγραφα που αφορούν την εταιρεία με επωνυμία: «ΝΕΟΓΑΛ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ειδικότερα:  

 πιστοποιητικά ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και 22000:2005 για την παραγωγή 

και διακίνηση των γαλακτοκομικών προϊόντων,  

 λίστα με παραδόσεις και δελτία αποστολής μεταφοράς γάλακτος,  
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 άδειες κυκλοφορίας μεταφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων του με αρ. ΡΜΤ-9874 

οχήματος μεταφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων (με πλάκα επικαθήσεως και με 

ψυκτικό μηχάνημα) οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Περιφερειακή Ενότητας Δράμας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  

 Θεωρήσεις για το ανωτέρω όχημα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας η οποία, κατόπιν αιτήματος του 

τμήματος προμηθειών του Δήμου Ιλίου, έχει εξακριβωθεί η ακρίβειά τους με το με αρ. 

πρωτ. 1134/02-02-2016 έγγραφο της εν λόγω Διεύθυνσης.     

από τα οποία προκύπτει το συμπέρασμα ότι μέρος της διακίνησης του προϊόντος από το 

εργοστάσιο παραγωγής θα γίνεται και με όχημα της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΝΕΟΓΑΛ». 

Συνεπώς, ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όφειλε να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά του 

άρθρου 7.20 (σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι αν ο  συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος παραγωγός του 

γάλακτος η/και δεν μεταφέρει-διακινεί με δικά του μέσα το προϊόν θα πρέπει να υποβάλει 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφου 1 έως 4 του άρθρου 7.20) της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΓΑΛ».  

Η Επιτροπή διαπίστωσε όμως ότι ο εν λόγω υποψήφιος προμηθευτής είχε υποβάλει μόνο τα 

οριζόμενα στις παραγράφους  1, 2 και 3 του άρθρου 7.20 και όχι της παραγράφου 4 του εν λόγω 

άρθρου, το οποίο αναφέρει ρητώς ότι, οφείλει  δια μέσου του νόμιμου εκπροσώπου της, να έχει 

καταθέσει με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά - επί ποινή αποκλεισμού στην αντίθετη περίπτωση - την 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί αποδοχής μεταφοράς και διανομής των υπό προμήθεια ειδών 

στον υποψήφιο προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.   

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού ορθά, νόμιμα και βάσιμα  

απέρριψε την προσφεύγουσα εταιρεία.  

Γ. Επίσης, σχετικά με τον ισχυρισμό της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ότι δεν της έχει κοινοποιηθεί η με αριθμ. 006/1285/12-01-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε πως η ανωτέρω απόφαση έχει 

κοινοποιηθεί στον εν λόγω υποψήφιο προμηθευτή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., 

την 15/01/2016 14:26:13, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.8 της διακήρυξης. 

Επομένως ο προβαλλόμενος αυτός λόγος πρέπει να απορριφθεί.  

Δ. Αναφορικά με τα όσα αναφέρονται στο τρίτο σκέλος της προσφυγής παρατηρούνται τα παρακάτω:  

1. ειδικότερα για τους (α), (γ), (δ) και (η) προβαλλόμενους ισχυρισμούς, αυτοί κρίνονται 

απορριπτέοι όπως αναλυτικά έχει αναπτυχθεί σε προγενέστερο έγγραφό μας  και η Επιτροπή 

αποδέχθηκε.  
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2. Οσο αφορά  για τον ισχυρισμό (β) η Επιτροπή ορθά έχει ήδη αποφανθεί με το από 

24/12/2015 πρακτικό της και τον έχε αποδεχτεί.  

3. για τον ισχυρισμό (ε), από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΜΙΧΟΥ» καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 7.18.1 εδ. (γ) της διακήρυξης. 

4. για τον ισχυρισμό (στ), από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΜΙΧΟΥ» καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.13 της διακήρυξης 

5. για τον ισχυρισμό (ζ), ο χρόνος ισχύος προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12.1 της 

διακήρυξης δεσμεύει τους διαγωνιζομένους για έξι μήνες, κάτι το οποίο προκύπτει από την 

υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης. 

6. για τον ισχυρισμό (θ), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 9.19 της διακήρυξης και συνεπώς η 

Επιτροπή κρίνει πως δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου προμηθευτή. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται όπως η υπό κρίση προσφυγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως προς τους 

ανωτέρου αναφερόμενους λόγους απορριπτόμενης κατά τα λοιπά. » 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Απορρίπτει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την από 25/1/2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποκλείει αυτή από το 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού δηλαδή  της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

Γκόγκος Κ., Κάβουρας Κ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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