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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 5/10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 31491 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία                                                                                                     
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 
                                                              

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», 
συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 99.233,16 €, συµπ/νου ΦΠΑ. και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. την 182/04-07-2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

5. την αριθµ   200/18--07-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της 
πίστωσης, στους Κ.Α. i) 10.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές 
προσωπικού σε είδος» (γάλα) µε ποσό 820,38€. (ΑΑΥ 654) ii) 15.6063 µε την 
ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 
µε ποσό 3.719,34€ (ΑΑΥ 655)  iii) 20.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές 
παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού» µε ποσό 
30.000,00€ (ΑΑΥ 656)  iv) 25.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές 
σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου», µε ποσό 
3.500,00€ (ΑΑΥ 657).v) 35.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου», µε ποσό 
800,00€.(ΑΑΥ 658)  vi) 45.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου», µε ποσό 
164,08€.(ΑΑΥ 659) vii) 70.6063.0001 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε 
είδος (γάλα)» µε ποσό 2.343,35€(ΑΑΥ 660).του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2017 και στους στους Κ.Α. 10.6063.0003 , 15.6063 
,20.6063.0003 , 25.6063.0003, 35.6063.0003,  45.6063.0003,  
70.6063.0001 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018, β) η από 
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11/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και η τροποποίηση αυτής  
και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 22044/2042/21-7-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 44279) µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.

gov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

25/07/2017 26/07/2017 
 

29/08/2017 
Ωρα 15:00 

 

Την Παρασκευή  15/09/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
200/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής 
εταιρίες: 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα 
Υποβολής προσφοράς  
& α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς  

1 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 29/08/2017 11:54:46 

2 

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 

 

29/08/2017 10:42:36 
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ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
09/08/2017 10:09:11 

 

7. Το Πρακτικό  Ν.ο1 (29289/21-9-2017) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 200/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό Νο1 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
«…….Στον Άγιο Στέφανο , την  15-09-2017, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 09:00 πµ , στo ∆ηµαρχείο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε 
µε την υπ.αριθ. 200/18-07-2017 απόφαση ΟΕ  του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  44279 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 99.233.16€ συµπ. ΦΠΑ. Η 
επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 διακήρυξη του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους 
δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 99.233,16€ συµπ. 
ΦΠΑ, παρατηρεί τα εξής: Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη 
ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 44279. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 29/8/2017 και ώρα 15:00. Ως ηµεροµηνία 
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ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 4/9/2017 και ώρα 12:00 
π.µ.Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 44279 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν  υποβληθεί τρεις  (3) 
προσφορές.  Συγκεκριµένα: 

 
 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς  

1 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 29/08/2017 11:54:46 

2 
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΕΒΕ 

 
29/08/2017 10:42:36 
 

3 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

09/08/2017 10:09:11 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς 
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 
διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν, αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού (ενότητα 3.1.1, 3.1.2), 
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 µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς 
συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 
Έντυπης 
Υποβολής 

1 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 71429 25860/31-8-2017 

2 
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 

71142 25494/30-8-2017  

3 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

71460 23780/10-8-2017 

 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, (επισυνάπτονται πίνακες 
συγκριτικών τεχνικών προσφορών/δικαιολογητικών) η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων και 
αποφασίζει για αυτούς που πρέπει να αποκλεισθούν ή να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο που 
είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονοµικές προσφορές» όπως 
αυτό ορίζεται από την ενότητα 3.1 της υπ’ αρ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 διακήρυξης. 
• Η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ µε α/α συστήµατος 71429 προσκόµισε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά του διαγωνισµού. Η Ε∆ κατέγραψε την ακόλουθη παρατήρηση  η οποία  όµως δεν 
την αποκλείει από τη διαγωνιστική διαδικασία,  ήτοι: Ο πίνακας κυριότερων έργων δε συντάχτηκε 
βάσει του προτεινόµενου υποδείγµατος στην ενότητα 2.2.6 της διακήρυξης.  
Η Ε∆ κάνει αποδεκτή στο σύνολό της την συµµετοχή της εταιρείας Skourias Andre, Alexandros 
καθώς ανταποκρίνεται πλήρως στη σχετική διακήρυξη. 
• Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 
µε α/α συστήµατος 71142 προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.4 «Καταλληλότητα 
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας» αναφέρεται ότι «η ιδιαιτερότητα της προµήθειας λόγω 
του ότι το φρέσκο παστεριωµένο γάλα είναι ευπαθές προϊόν, απαιτεί ανάδοχο µε γνώση και 
εµπειρία…: πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 (HACCP) για το εργοστάσιο 
παραγωγής και όλους τους εµπλεκοµένους στην αλυσίδα διακίνησης», επί ποινή αποκλεισµού. 
Ωστόσο, η συµµετέχουσα εταιρεία δεν έχει καταθέσει το ISO 22000:2005 που την αφορά. 
Επιπλέον, στην Ενότητα 4.4 αναφέρεται ρητά ότι «∆εν επιτρέπεται η συνολική ή τµηµατική 
εκχώρηση της Σύµβασης» (υπεργολαβία). Ωστόσο, η συµµετέχουσα εταιρεία, έχει δηλώσει στο 
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Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆ ότι προτίθεται να αναθέσει µέρος της σύµβασης στην Αγροτική 
Βιοδιατροφική Α.Ε.  
Εποµένως, η Ε∆ αποφάσισε α) ότι δεν πληρείται το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας, β) ότι η εκχώρηση µέρους της σύµβασης σε τρίτον παραβιάζει τον όρο 4.4 της 
σχετικής ∆ιακήρυξης. 

• Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 
71460 προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού. Συγκεκριµένα 
σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.4 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας» αναφέρεται ότι «Η ιδιαιτερότητα της προµήθειας λόγω του ότι το φρέσκο 
παστεριωµένο γάλα είναι ευπαθές προϊόν, απαιτεί ανάδοχο µε γνώση και εµπειρία στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο. Για τη διασφάλιση των ανωτέρω επί ποινή αποκλεισµού, 
απαιτούνται πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 (HACCP) για το εργοστάσιο 
παραγωγής και όλους τους εµπλεκοµένους στην αλυσίδα διακίνησης, κατάλογος µε τα κυριότερα 
έργα των τελευταίων τριών ετών …». Επίσης, σύµφωνα µε την ενότητα 2.2.6 «Τεχνική και 
Επαγγελµατική Ικανότητα» «οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει έργα σχετικά µε 
την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος…». Από τα προσκοµισθέντα έγγραφα 
(κατάλογος έργων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) δεν προκύπτει η απαραίτητη από την 
∆ιακήρυξη εµπειρία της συµµετέχουσας εταιρείας στη διακίνηση φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος.  Επιπρόσθετα, η συµµετέχουσα εταιρεία δεν έχει καταθέσει το  προβλεπόµενο ISO 
22000:2005 που την αφορά.  

Εποµένως, η Ε∆ αποφάσισε ότι δεν πληρείται το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας. 
Κατόπιν των ανωτέρω:  
• Η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ µε α/α συστήµατος 71429 πληροί τους όρους της 
σχετικής διακήρυξης. Ως εκ τούτου, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η προσφορά του και να 
συνεχίσει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών .  
• Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ µε α/α συστήµατος 71142 δεν ανταποκρίνεται στους 
όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο 
αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

• Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 71460 δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ 
τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 
Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 25 
Σεπτεµβρίου και ώρα 11:00 µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ…..» 
 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 21/09/2017 
και ώρα 16:20:30 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 

8. Το Πρακτικό  Ν.ο2 (30710/02-10-2017). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά 
τον έλεγχο  των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «…..Στον 

Άγιο Στέφανο, την  25η-09-2017, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ, στo ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισµού που συστήθηκε 
µε την υπ’αριθ. 200/18-07-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  44279 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 διακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους 
δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 99.233.16€ συµπ. 
ΦΠΑ. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση 
στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 99.233,16€ συµπ. 
ΦΠΑ 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 44279.Σε 
συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε την στο 
σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 44279 και αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του 
προµηθευτή που προχώρησε στην επόµενη φάση, σύµφωνα µε το πρακτικό 1/21-9-2017 της 
Επιτροπής, δηλαδή της εταιρείας ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, όπως φαίνεται παρακάτω:  
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(CPV) : . 15511100-4 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ/ΛΙΤ

ΡΟ € ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

(3,5%ΛΙΠΑΡΑ) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΕΝΟΣ 

66.528 0,99 65.862,72€ 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

(1) ΛΙΤΡΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 65.862,72€ 

 ΦΠΑ 24%: 15.807,05€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 81.669,77€ 

 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή παρατηρεί ότι εσφαλµένα αναφέρεται πως το φρέσκο γάλα έχει ΦΠΑ 
24% αντί του ορθού του 13%.  
Καθώς η συνολική προσφορά είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης, η Επιτροπή την κάνει 
αποδεκτή, ωστόσο µε το ορθό ΦΠΑ στο 13%, όπως φαίνεται παρακάτω. 

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(CPV) : . 15511100-4 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ/ΛΙΤ

ΡΟ € ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

(3,5%ΛΙΠΑΡΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΕΝΟΣ 

(1) ΛΙΤΡΟΥ 

66.528 0,99 65.862,72€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 65.862,72€ 

 ΦΠΑ 13%: 8.562,15€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 74.424,87€ 

 
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την 
Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου την 
εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ» ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, µε 
προσφερόµενη συνολική τιµή 74.424,87€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα 
από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη 
κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο 
ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα 
του ΕΣΗ∆ΗΣ……..» 

 
Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 04/10/2017 και ώρα 
13:19:24 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 

1. Την  έγκριση των Πρακτικών Νο1. 29289/21-9-2017 & Νο2. 30710/02-10-
2017 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  µε ΑΦΜ 
031275077 ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Βριλησσίων Αττικής , 
επί της οδού Θερµοπύλων 35 Τ.Κ. 15235,  τηλ: 210-6138542, e-
mail:andreskourias@gmail.com µε προσφερόµενη τιµή 74.424,87€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%. ως προσωρινού αναδόχου  καθώς η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές.  

  ΜΕ∆ 

Συν. 

1. Το Πρ της Ε∆ Νο1/21-9-2017  

2. Το Πρ της Ε∆ Νο2/02-10-2017 

 

 Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης  

 
 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος 21/9/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   ΑΡ.ΠΡΩΤ  29289 
   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

 
Στον Άγιο Στέφανο , την  15-09-2017, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 09:00 πµ , στo 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ.αριθ. 200/18-07-2017 απόφαση ΟΕ  του ∆ήµου 
∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  44279 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 
2042/22044/21-7-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 99.233.16€ συµπ. 
ΦΠΑ.  
 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Χόνδρου Σεβαστή  

2. Μέλος Κυριακάκου Ελένη  

3. Μέλος Χειλετζάρη Κατερίνα  

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προϋπολογισµού 99.233,16€ συµπ. ΦΠΑ, παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 44279. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 29/8/2017 και ώρα 15:00. Ως 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 
4/9/2017 και ώρα 12:00 π.µ. 
 
Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό 
πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 44279 και 
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διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως 
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν  υποβληθεί τρεις  (3) προσφορές.  
Συγκεκριµένα: 
 
 
 
 
 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  & α/α 
ηλεκτρ. προσφοράς  

1 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 29/08/2017 11:54:46 

2 
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 

 
29/08/2017 10:42:36 
 

3 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

09/08/2017 10:09:11 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει 
τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν 
και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές 
Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του 
διαγωνισµού (ενότητα 3.1.1, 3.1.2), 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 µοναδικούς 
α/α συστήµατος : 
 
 
 
 Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 
Αρ. Πρωτ. 
Έντυπης 
Υποβολής 

1 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 71429 25860/31-8-2017 

2 
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 

71142 25494/30-8-2017  

3 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

71460 23780/10-8-2017 

 
 
  
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, (επισυνάπτονται 
πίνακες συγκριτικών τεχνικών προσφορών/δικαιολογητικών) η επιτροπή ελέγχει τα 
δικαιολογητικά του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά» 
των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για αυτούς που πρέπει να αποκλεισθούν ή να 
προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση 
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του υποφακέλου «Οικονοµικές προσφορές» όπως αυτό ορίζεται από την ενότητα 3.1 
της υπ’ αρ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 διακήρυξης. 
 
• Η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ µε α/α συστήµατος 71429 προσκόµισε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού. Η Ε∆ κατέγραψε την ακόλουθη 
παρατήρηση  η οποία  όµως δεν την αποκλείει από τη διαγωνιστική διαδικασία,  ήτοι: 
Ο πίνακας κυριότερων έργων δε συντάχτηκε βάσει του προτεινόµενου υποδείγµατος 
στην ενότητα 2.2.6 της διακήρυξης.  
Η Ε∆ κάνει αποδεκτή στο σύνολό της την συµµετοχή της εταιρείας Skourias Andre, 
Alexandros καθώς ανταποκρίνεται πλήρως στη σχετική διακήρυξη. 
• Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ µε α/α συστήµατος 71142 προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά του διαγωνισµού. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, 
ενότητα 2.2.4 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας» αναφέρεται 
ότι «η ιδιαιτερότητα της προµήθειας λόγω του ότι το φρέσκο παστεριωµένο γάλα είναι 
ευπαθές προϊόν, απαιτεί ανάδοχο µε γνώση και εµπειρία…: πιστοποιήσεις ISO 
9001:2008 & ISO 22000:2005 (HACCP) για το εργοστάσιο παραγωγής και όλους τους 
εµπλεκοµένους στην αλυσίδα διακίνησης», επί ποινή αποκλεισµού. Ωστόσο, η 
συµµετέχουσα εταιρεία δεν έχει καταθέσει το ISO 22000:2005 που την αφορά. 
Επιπλέον, στην Ενότητα 4.4 αναφέρεται ρητά ότι «∆εν επιτρέπεται η συνολική ή 
τµηµατική εκχώρηση της Σύµβασης» (υπεργολαβία). Ωστόσο, η συµµετέχουσα 
εταιρεία, έχει δηλώσει στο Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆ ότι προτίθεται να αναθέσει µέρος της 
σύµβασης στην Αγροτική Βιοδιατροφική Α.Ε.  
Εποµένως, η Ε∆ αποφάσισε α) ότι δεν πληρείται το κριτήριο της τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας, β) ότι η εκχώρηση µέρους της σύµβασης σε τρίτον 
παραβιάζει τον όρο 4.4 της σχετικής ∆ιακήρυξης. 
• Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α 
συστήµατος 71460 προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.4 
«Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας» αναφέρεται ότι «Η 
ιδιαιτερότητα της προµήθειας λόγω του ότι το φρέσκο παστεριωµένο γάλα είναι 
ευπαθές προϊόν, απαιτεί ανάδοχο µε γνώση και εµπειρία στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο. Για τη διασφάλιση των ανωτέρω επί ποινή αποκλεισµού, απαιτούνται 
πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 (HACCP) για το εργοστάσιο 
παραγωγής και όλους τους εµπλεκοµένους στην αλυσίδα διακίνησης, κατάλογος µε τα 
κυριότερα έργα των τελευταίων τριών ετών …». Επίσης, σύµφωνα µε την ενότητα 
2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα» «οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
έχουν εκτελέσει έργα σχετικά µε την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος…». 
Από τα προσκοµισθέντα έγγραφα (κατάλογος έργων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) 
δεν προκύπτει η απαραίτητη από την ∆ιακήρυξη εµπειρία της συµµετέχουσας εταιρείας 
στη διακίνηση φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος.  Επιπρόσθετα, η συµµετέχουσα 
εταιρεία δεν έχει καταθέσει το  προβλεπόµενο ISO 22000:2005 που την αφορά.  
Εποµένως, η Ε∆ αποφάσισε ότι δεν πληρείται το κριτήριο της τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω:  
 
• Η εταιρεία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ µε α/α συστήµατος 71429 πληροί τους 
όρους της σχετικής διακήρυξης. Ως εκ τούτου, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η 
προσφορά του και να συνεχίσει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι τον έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών .  
• Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ µε α/α συστήµατος 71142 δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το ανωτέρω 
σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού. 
• Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α 
συστήµατος 71460 δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης 
σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από 
το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 
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Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη 
∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου και ώρα 11:00 µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
Ο Πρόεδρος 

Τα Μέλη 

Σεβαστή Χόνδρου Ελένη Κυριακάκου 

 Κατερίνα Χειλετζάρη 

 
Για την ακρίβεια των υπογραφών, 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης   
  
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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Επωνυµία Προµηθευτή: ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 

∆ιεύθυνση e-mail: violeta.teoufik83@gmail.com 
Αριθµός - Α/Α 
Συστήµατος: 

44279 

Τίτλος - Αριθµός 
∆ιακήρυξης: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθµός 
Προσφοράς: 

71142 

 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ429.pdf ΟΧΙ 

ISO 9001 ΑΦΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ 

ISO 9001 ΑΦΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ 

iso 9001 epikir 
gala301.pdf 

ΟΧΙ 

ISO EVOL 9001 ISO EVOL 9001 ISO EVOL 9001 
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ887.pdf 

ΟΧΙ 

ISO EVOL 22000 ISO EVOL 22000 ISO EVOL 22000 
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ889.pdf 

ΟΧΙ 

ISO 9001 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ISO 9001 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

iso 9001 βιοδιατροφική 
επικ.pdf 

ΟΧΙ 

ISO 22000 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ISO 22000 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

iso 22000 βιοδιατροφική 
επικ.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ISO 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ISO 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

iso 
βιοδιατροφικης118.pdf 

ΟΧΙ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2014_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΓΑΛΑΤΣΙ247.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΚΗΦΙΣΙΑ ΓΑΛΑ649.pdf 

ΟΧΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΥΧΙΚΟ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΥΧΙΚΟ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΥΧΙΚΟ 
ΓΑΛΑ.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΦΟΙ315.pdf 

ΟΧΙ 

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΒΟΛ 

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΒΟΛ 

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 

Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ334.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΒΟΛ 
ΕΛΑΦΡΥ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΒΟΛ 
ΕΛΑΦΡΥ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΒΟΛ 
ΕΛΑΦΡΥ ΝΕΟ138.pdf 

ΟΧΙ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΒΟΛ 
ΠΛΗΡΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΒΟΛ 
ΠΛΗΡΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΒΟΛ 
ΠΛΗΡΕΣ ΝΕΟ139.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΒΟΛ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΒΟΛ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΒΟΛ428.pdf 

ΟΧΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ427.pdf 

ΟΧΙ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΕΚ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΕΚ ΕΝΑΡΞΗΣ.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ  1083 1992 φεκ 1083 1992 φεκ 1083 1992.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 1164.1996 ΦΕΚ 1164.1996 1164.1996.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 3211.2009 ΦΕΚ 3211.2009 3211.2009.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 9230.2014 ΦΕΚ 9230.2014 9230.2014.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 9233.2014 ΦΕΚ 9233.2014 9233.2014.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 9276.2001 ΦΕΚ 9276.2001 9276.2001.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 10364.2007 ΦΕΚ 10364.2007 10364.2007.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 11857.2005 ΦΕΚ 11857.2005 11857.2005.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 12033.2003 ΦΕΚ 12033.2003 12033.2003.pdf ΟΧΙ 
ΦΕΚ 14171.2010 ΦΕΚ 14171.2010 14171.2010.pdf ΟΧΙ 
ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

ΓΕΜΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

ΓΕΜΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

πρακτικο ∆.Σ.  312 πρακτικο ∆.Σ.  312 πρακτικο ∆.Σ.  
312_signed.pdf 

ΟΧΙ 

πρακτικο ∆.Σ.  314 πρακτικο ∆.Σ.  314 πρακτικο ∆.Σ.  
314_signed.pdf 

ΟΧΙ 

πρακτικο εκτακτης 
γενικης συνελευση 6 

πρακτικο εκτακτης 
γενικης συνελευση 6 

πρακτικο εκτακτης 
γενικης συνελευση 
6_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΓΕΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΓΕΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 
s.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 
ΕΡΓΩΝ s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
1 ΗΛΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
1 ΗΛΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 1 
ΗΛΙΑΣ s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
1 ΕΥΓΓΕΛΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
1 ΕΥΓΓΕΛΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 1 
ΕΥΓΓΕΛΙΑ s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
2 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
2 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2 
s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
3 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
3 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 3 
s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
4 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
4 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 4 
s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
5 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
5 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 5 
s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
6 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
6 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 6 
s.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ438 s.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΥ∆ ΤΕΥ∆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥ∆ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 2 
s.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
1 ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
1 ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ sigh.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Τεχνική Προσφορά 
Προµηθευτή s.pdf 

ΟΧΙ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
   ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆  
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική 
απόδειξη κατά την υποβολή 
προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: 
α) δεν βρίσκονται σε µία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 
και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από 
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
(Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε 
το επισυναπτόµενο στην παρούσα 
Παράρτηµα II  το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆καταρτίζεται από τις 
αναθέτουσες αρχές βάσει του 
τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 
158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ 
σε επεξεργάσιµη µορφή είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ).  
2)ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΕΥ∆ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%    
   2.2.2.1. Για την έγκυρη 
συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς 
(προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των χιλίων επτακοσίων 
πενήντα έξι ευρω και τριάντα 
τεσσάρων λεπτών 1.756,34 €. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών 
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονοµικών φορέων που 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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συµµετέχουν στην ένωση. 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
   2.2.4 Καταλληλόλητα 
άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική 
δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας 
«&#8230;&#8230;.φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος  
Η ιδιαιτερότητα της προµήθειας 
λόγω του ότι το φρέσκο 
παστεριωµένο γάλα είναι ευπαθές 
προϊόν,   απαιτεί ανάδοχο &#181;ε 
γνώση και εµπειρία στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο .  Για την 
διασφάλιση των ανωτέρω επι ποινή 
αποκλεισµού , απαιτούνται : 
πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 , ISO 
22000:2005 (HACCP)  για το 
εργοστάσιο  παραγωγής και όλους 
τους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα 
διακίνησης, κατάλογος µε τα 
κυριότερα έργα  των 3 τελευταίων 
ετών , χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
(µέσος κύκλος εργασιών των 3 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
διπλάσιος του προϋπολογισµού της 
µελέτης ) Ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης  προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιµής  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI 
του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων, απαιτείται να είναι 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ISO 
9001 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ, ISO 
22000 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ, 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ISO 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ, ISO 
EVOL 9001 , ISO 
EVOL 22000, ISO 
9001 ΑΦΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ 
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εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό 
ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται 
να διαθέτουν Πιστοποιητικό του 
οικείου επιµελητηρίου όπου θα 
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό είδος των εργασιών 
τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε 
το είδος της υπό ανάθεσή 
προµήθειάς , θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ( 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
   2.2.5 Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  θα 
πρέπει να έχουν  µέσο κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον 
διπλάσιο από τον προϋπολογισµό 
της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, 
δηλαδή ύψους 175.633,92 € και να 
αποδεικνύεται από αποσπάσµατα 
των ισολογισµών του αναδόχου ή 
από δήλωση περί του ύψους του 
κύκλου εργασιών. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 
τότε ο µέσος κύκλος εργασιών όσες 
διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον διπλάσιος του 
προϋπολογισµού της προµήθειας 
χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 175.633,92 € 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015, 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

   2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  
απαιτείται να έχουν  εκτελέσει έργα 
σχετικά µε την προµήθεια φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος τα οποία 
να αποδεικνύονται από κατάλογο 
εκτελεσθέντων έργων ή σχετικές 
συµβάσεις 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ, 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΥΧΙΚΟ, 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Οι οικονοµικοί φορείς επίσης 
αποδεικνύουν   την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά 
τους (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκµηρίωσης: Κατάλογο µε 
τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο 
Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία 
έτη (2014, 2015, 2016.) και 
σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 
11/2017 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών . 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
   2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Απαιτούνται : πιστοποιήσεις ISO 
9001:2008 , ISO 22000:2005 
(HACCP) ή ΕΛΟΤ 1416,  για το 
εργοστάσιο παραγωγής και για 
όλους τους εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα διακίνησης (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ ISO 9001 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ, ISO 
22000 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ, 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ISO 
ΒΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ, ISO 
EVOL 9001 , ISO 
EVOL 22000, ISO 
9001 ΑΦΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ 
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ISO 
22000:2005 

 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ISO 22000.pdf ΟΧΙ 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ISO 
9001:2008 

 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ISO 9001.pdf ΟΧΙ 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ISO 
14001:2004 

 new 14001.pdf ΟΧΙ 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ OHSAS 
18001:2007 

 new 18001.pdf ΟΧΙ 

ΜΕΒΓΑΛ ISO 
22000:2005 

 ISO 22000 ΜΕΒΓΑΛ 
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf 

ΟΧΙ 

ΜΕΒΓΑΛ ISO 
9001:2008 

 ISO 9001 ΜΕΒΓΑΛ 
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ.pdf 

ΟΧΙ 

Α∆ΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

 Α∆ΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf ΟΧΙ 

Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

 Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ).pdf 

ΟΧΙ 

Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

 Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
2).pdf 

ΟΧΙ 

Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

 Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
(ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
3).pdf 

ΟΧΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
2017_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΙΣΧΥΟΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-
ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΙΣΧΥΟΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
2017_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
2017_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,5% 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ 3,5% 23-08-17.pdf 

ΟΧΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
2017_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΥ∆  ΤΕΥ∆ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
∆ΙΟΝΥΣΟΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΒΕΑ.pdf ΟΧΙ 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΕΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

71429 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 71429 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
   ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆  
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική 
απόδειξη κατά την υποβολή 
προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι 
οι προσφέροντες οικονοµικοί 
φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης, προσκοµίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο 
από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
στην παρούσα Παράρτηµα II  το 
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆καταρτίζεται από τις 
αναθέτουσες αρχές βάσει του 
τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 
158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς 
φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη 
µορφή είναι αναρτηµένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ).  
2)ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%    
   2.2.2.1. Για την έγκυρη 
συµµετοχή στη διαδικασία 

ΝΑΙ ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
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σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων επτακοσίων πενήντα έξι 
ευρω και τριάντα τεσσάρων 
λεπτών 1.756,34 €. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών 
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των 
οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
   2.2.4 Καταλληλόλητα 
άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν 
εµπορική δραστηριότητα συναφή 
µε το αντικείµενο της προµήθειας 
«&#8230;&#8230;.φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος  
Η ιδιαιτερότητα της προµήθειας 
λόγω του ότι το φρέσκο 
παστεριωµένο γάλα είναι ευπαθές 
προϊόν,   απαιτεί ανάδοχο 
&#181;ε γνώση και εµπειρία στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο .  Για 
την διασφάλιση των ανωτέρω επι 
ποινή αποκλεισµού , απαιτούνται 
: πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 , 
ISO 22000:2005 (HACCP)  για το 
εργοστάσιο  παραγωγής και 
όλους τους εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα διακίνησης, κατάλογος 
µε τα κυριότερα έργα  των 3 
τελευταίων ετών , 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
(µέσος κύκλος εργασιών των 3 
τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων διπλάσιος του 
προϋπολογισµού της µελέτης ) Ο 
ανάδοχος θα επιλεγεί µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης  
προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιµής  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 
σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 

ΝΑΙ ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
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εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος 
µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Ειδικότερα απαιτείται να 
διαθέτουν Πιστοποιητικό του 
οικείου επιµελητηρίου όπου θα 
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό είδος των εργασιών 
τους, το οποίο εάν δεν συνάδει 
µε το είδος της υπό ανάθεσή 
προµήθειάς , θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος 
(να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ( (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
   2.2.5 Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  
θα πρέπει να έχουν  µέσο κύκλο 
εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων τουλάχιστον διπλάσιο 
από τον προϋπολογισµό της 
προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, 
δηλαδή ύψους 175.633,92 € και 
να αποδεικνύεται από 
αποσπάσµατα των ισολογισµών 
του αναδόχου ή από δήλωση περί 
του ύψους του κύκλου εργασιών. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 

ΝΑΙ ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
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τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος 
εργασιών όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
διπλάσιος του προϋπολογισµού 
της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, 
δηλαδή 175.633,92 € 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
   2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  
απαιτείται να έχουν  εκτελέσει 
έργα σχετικά µε την προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος τα οποία να 
αποδεικνύονται από κατάλογο 
εκτελεσθέντων έργων ή σχετικές 
συµβάσεις 
Οι οικονοµικοί φορείς επίσης 
αποδεικνύουν   την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε 
την Προσφορά τους (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
Κατάλογο µε τα κυριότερα έργα 
που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά 
τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 
2015, 2016.) και σύµφωνα πάντα 
µε τους όρους της 11/2017 
Μελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών . 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

   2.2.7 Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  
Απαιτούνται : πιστοποιήσεις ISO 
9001:2008 , ISO 22000:2005 
(HACCP) ή ΕΛΟΤ 1416,  για το 
εργοστάσιο παραγωγής και για 
όλους τους εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα διακίνησης 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 
ΑΡΧΕΙΑ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
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Επωνυµία Προµηθευτή: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ιεύθυνση e-mail: order@zouboulakis.gr 
Αριθµός - Α/Α 
Συστήµατος: 

44279 

Τίτλος - Αριθµός 
∆ιακήρυξης: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθµός 
Προσφοράς: 

71460 

 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιλαµβάνει 
τα 
δικαιολογητικά 
συµµετοχής - 
τεχνικής 
προσφορας 
της εταιρείας 
µας 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής - 
τεχνικής προσφοράς.rar 

ΟΧΙ 

Υπ. ∆ηλ. Ειδικής 
Επαγγελµατικής Εµπειρίας 

 (2.2.4) Υπ. ∆ηλ. Ειδικής 
Επαγγελµατικής 
Εµπειρίας_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Υπ. ∆ήλωση Κύκλου 
Εργασιών 

 (2.2.5) Υπ. ∆ήλωση Κύκλου 
Εργασιών_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ) 

 (2.2.6) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ).pdf 

ΟΧΙ 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(∆. ΣΚΙΑΘΟΥ) 

 (2.2.6) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(∆. ΣΚΙΑΘΟΥ).pdf 

ΟΧΙ 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(∆ΗΜ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ) 

 (2.2.6) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(∆ΗΜ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ).pdf 

ΟΧΙ 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(ΟΠΑΝ∆Α) 

 (2.2.6) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
(ΟΠΑΝ∆Α).pdf 

ΟΧΙ 

Κατάλογος κυριοτέρων 
παραδόσεων_signed 

 (2.2.6) Κατάλογος κυριοτέρων 
παραδόσεων_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ISO 9001.2008 -
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ 

 (2.2.7) ISO 9001.2008 -
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ.pdf 

 

ISO 9001_2008 - ∆ΕΛΤΑ 
(Αγ. Στέφανος) 

 (2.2.7) ISO 9001_2008 - ∆ΕΛΤΑ 
(Αγ. Στέφανος).pdf 

ΟΧΙ 

ISO 14001.2004 - 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ 

 (2.2.7) ISO 14001.2004 - 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ.pdf 

ΟΧΙ 

 ISO 22000_2005 - ∆ΕΛΤΑ 
(Αγ. Στέφανος) 

 (2.2.7) ISO 22000_2005 - ∆ΕΛΤΑ 
(Αγ. Στέφανος).pdf 

ΟΧΙ 

ISO 22000_2005 - ∆ΕΛΤΑ 
(Ταύρος) 

 (2.2.7) ISO 22000_2005 - ∆ΕΛΤΑ 
(Ταύρος).pdf 

ΟΧΙ 

 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπ. 
∆ήλωσης_signed 

 (2.4.3.1.α) Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπ. ∆ήλωσης_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής 

 (2.4.3.1.β) Εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής.pdf 

ΟΧΙ 

(Τεχν. Μελέτη) Υπ. 
∆ήλωση Τεχνικών 
Προδιαγραφών_signed 

 (Τεχν. Μελέτη) Υπ. ∆ήλωση 
Τεχνικών 
Προδιαγραφών_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Άδεια λειτουργίας - ∆ΕΛΤΑ 
ΑΕ (Ταύρος) 

 Άδεια λειτουργίας - ∆ΕΛΤΑ ΑΕ 
(Ταύρος).pdf 

ΟΧΙ 

Αίτηση ΓΣ & Συγκρότηση 
∆Σ σε σώµα (19-07-2017) 

 Αίτηση ΓΣ & Συγκρότηση ∆Σ σε 
σώµα (19-07-2017).pdf 

ΟΧΙ 

Βεβαίωση ποιότητας  Βεβαίωση ποιότητας προιόντων - ΟΧΙ 
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προιόντων - ∆ΕΛΤΑ ΑΕ 
(new) 

∆ΕΛΤΑ ΑΕ (new).pdf 

Γενικό Πιστοποιητικό Γεµη 
06.06.17 

 Γενικό Πιστοποιητικό Γεµη 
06.06.17.pdf 

ΟΧΙ 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Αθηνών 

 Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Αθηνών.pdf 

ΟΧΙ 

Ισολογισµοί 13-14-
15_signed 

 Ισολογισµοί 13-14-15_signed.pdf ΟΧΙ 

Κατάσταση 
δικαιολογητικών 
συµµετοχής_signed 

 Κατάσταση δικαιολογητικών 
συµµετοχής_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Καταστατικό 
εταιρείας_ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΑΕ 

 Καταστατικό 
εταιρείας_ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ.pdf 

ΟΧΙ 

Κωδ. κτηνιατρικής 
έγκρισης (Αγ. Στέφανος) 

 Κωδ. κτηνιατρικής έγκρισης (Αγ. 
Στέφανος).pdf 

ΟΧΙ 

Κωδ. κτηνιατρικής 
έγκρισης (Ταύρος) 

 Κωδ. κτηνιατρικής έγκρισης 
(Ταύρος).pdf 

ΟΧΙ 

Παραστατικό 
εκπροσώπησης_signed 

 Παραστατικό 
εκπροσώπησης_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Πιστοποιητικό ανάλυσης 
προιόντος 1,5% 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης προιόντος 
1,5%.pdf 

ΟΧΙ 

Πιστοποιητικό ανάλυσης 
προιόντος 3,5% 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης προιόντος 
3,5%.pdf 

ΟΧΙ 

Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης + 
Ανακοίνωση 

 Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης + Ανακοίνωση.pdf 

ΟΧΙ 

Πρακτικό Nο 544 Εκλογής 
νέου ∆.Σ._signed 

 Πρακτικό Nο 544 Εκλογής νέου 
∆.Σ._signed.pdf 

ΟΧΙ 

Πρακτικό Συµµετοχής Νο 
∆.548_signed 

 Πρακτικό Συµµετοχής Νο 
∆.548_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Τεχνικό φυλλάδιο (ετικέτα) 
προϊόντος 1,5% 

 Τεχνικό φυλλάδιο (ετικέτα) 
προϊόντος 1,5%.pdf 

ΟΧΙ 

Τεχνικό φυλλάδιο (ετικέτα) 
προϊόντος 3,5% 

 Τεχνικό φυλλάδιο (ετικέτα) 
προϊόντος 3,5%.pdf 

ΟΧΙ 

Τροποποίηση (1) άδεια 
λειτουργίας (Αγ. 
Στέφανος) 

 Τροποποίηση (1) άδεια λειτουργίας 
(Αγ. Στέφανος).pdf 

ΟΧΙ 

Τροποποίηση (2) άδεια 
λειτουργίας (Αγ. 
Στέφανος) 

 Τροποποίηση (2) άδεια λειτουργίας 
(Αγ. Στέφανος).pdf 

ΟΧΙ 

Υπ. ∆ηλ. Αποδοχής 
προµήθειας - ∆ΕΛΤΑ ΑΕ 
(Οικονόµου) 

 Υπ. ∆ηλ. Αποδοχής προµήθειας - 
∆ΕΛΤΑ ΑΕ (Οικονόµου).pdf 

ΟΧΙ 

Υπ. ∆ηλ. Αποδοχής 
προµήθειας - ∆ΕΛΤΑ ΑΕ 
(Φύτας) 

 Υπ. ∆ηλ. Αποδοχής προµήθειας - 
∆ΕΛΤΑ ΑΕ (Φύτας).pdf 

ΟΧΙ 

ΦΕΚ διόρθωσης (Αρ. 
Φύλλου 9788) 

 ΦΕΚ διόρθωσης (Αρ. Φύλλου 
9788).pdf 

ΟΧΙ 

ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρίας 
(Αρ. Φύλλου 14979) 

 ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρίας (Αρ. 
Φύλλου 14979).pdf 

ΟΧΙ 

ΦΕΚ τροποποίησης (Αρ. 
Φύλλου 7137) 

 ΦΕΚ τροποποίησης (Αρ. Φύλλου 
7137).pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαµβάνει 
την τεχνική 
προσφορά της 
εταιρείας µας. 

Τεχνική προσφορά (Γάλα 
φρέσκο)_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Περιλαµβάνει 
την τεχνική 

Supplier_Quote_090817_signed.pdfΟΧΙ 
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προσφορά του 
συστήµατος. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   

   ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆  
 
2.2.9.1
 Προκαταρκτική 
απόδειξη κατά την υποβολή 
προσφορών  
Προς προκαταρκτική 
απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονοµικοί 
φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
µία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 
της παρούσης, 
προσκοµίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
(Β/3698/16-11-2016), 
σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα II  το 
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆καταρτίζεται από τις 
αναθέτουσες αρχές βάσει 
του τυποποιηµένου εντύπου 
του Παραρτήµατος Α της 
Απόφασης 158/2016 της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς 
φορείς σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας 
Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ 
σε επεξεργάσιµη µορφή είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ).  
2)ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ. 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆ 2.2.9.1 
Προκαταρκτική απόδειξη 
κατά την υποβολή 
προσφορών Προς 
προκαταρκτική απόδειξη ότι 
οι προσφέροντες οικονοµικοί 
φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
µία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 
της παρούσης, 
προσκοµίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
(Β/3698/16-11-2016), 
σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα II το 
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆καταρτίζεται από τις 
αναθέτουσες αρχές βάσει 
του τυποποιηµένου εντύπου 
του Παραρτήµατος Α της 
Απόφασης 158/2016 της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς 
φορείς σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας 
Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ 
σε επεξεργάσιµη µορφή είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 
2)ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
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2% 
   2.2.2.1. Για την έγκυρη 
συµµετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, κατατίθεται από 
τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς 
(προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων επτακοσίων πενήντα 
έξι ευρω και τριάντα 
τεσσάρων λεπτών 1.756,34 
€. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονοµικών φορέων, η 
εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των 
οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ. 
2.2.2.1. Για την έγκυρη 
συµµετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, κατατίθεται από 
τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων επτακοσίων πενήντα 
έξι ευρω και τριάντα 
τεσσάρων λεπτών 1.756,34 
€. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονοµικών φορέων, η 
εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των 
οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
   2.2.4
 Καταλληλόλητα 
άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική 
δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο της 
προµήθειας 
«&#8230;&#8230;.φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος  
Η ιδιαιτερότητα της 
προµήθειας λόγω του ότι το 
φρέσκο παστεριωµένο γάλα 
είναι ευπαθές προϊόν,   
απαιτεί ανάδοχο &#181;ε 
γνώση και εµπειρία στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο .  
Για την διασφάλιση των 
ανωτέρω επι ποινή 
αποκλεισµού , απαιτούνται : 
πιστοποιήσεις ISO 
9001:2008 , ISO 
22000:2005 (HACCP)  για 
το εργοστάσιο  παραγωγής 
και όλους τους 
εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα διακίνησης, 
κατάλογος µε τα κυριότερα 
έργα  των 3 τελευταίων 
ετών , χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια (µέσος κύκλος 

ΝΑΙ ΝΑΙ. 
2.2.4 Καταλληλόλητα 
άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας Οι 
οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική 
δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο της 
προµήθειας 
«&#8230;&#8230;.φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος Η 
ιδιαιτερότητα της 
προµήθειας λόγω του ότι το 
φρέσκο παστεριωµένο γάλα 
είναι ευπαθές προϊόν, 
απαιτεί ανάδοχο &#181;ε 
γνώση και εµπειρία στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο . 
Για την διασφάλιση των 
ανωτέρω επι ποινή 
αποκλεισµού , απαιτούνται : 
πιστοποιήσεις ISO 
9001:2008 , ISO 
22000:2005 (HACCP) για το 
εργοστάσιο παραγωγής και 
όλους τους εµπλεκόµενους 
στην αλυσίδα διακίνησης, 
κατάλογος µε τα κυριότερα 
έργα των 3 τελευταίων ετών 
, χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια (µέσος κύκλος 
εργασιών των 3 τελευταίων 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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εργασιών των 3 τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων 
διπλάσιος του 
προϋπολογισµού της 
µελέτης ) Ο ανάδοχος θα 
επιλεγεί µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης  
προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιµής  
Οι οικονοµικοί φορείς που 
είναι εγκατεστηµένοι σε 
κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από 
τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος 
µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων, 
απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Ειδικότερα απαιτείται να 
διαθέτουν Πιστοποιητικό του 
οικείου επιµελητηρίου όπου 
θα φαίνεται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό είδος 
των εργασιών τους, το οποίο 
εάν δεν συνάδει µε το είδος 
της υπό ανάθεσή 
προµήθειάς , θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος (να έχει 

διαχειριστικών χρήσεων 
διπλάσιος του 
προϋπολογισµού της 
µελέτης ) Ο ανάδοχος θα 
επιλεγεί µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιµής Οι οικονοµικοί 
φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από 
τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος 
µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων, 
απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι 
στην Ελλάδα οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Ειδικότερα απαιτείται να 
διαθέτουν Πιστοποιητικό του 
οικείου επιµελητηρίου όπου 
θα φαίνεται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό είδος 
των εργασιών τους, το οποίο 
εάν δεν συνάδει µε το είδος 
της υπό ανάθεσή 
προµήθειάς , θα οδηγεί σε 
αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος (να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν την καταληκτική 
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εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ( 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ( 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

   2.2.5 Οικονοµική 
και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονοµική 
και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί 
φορείς  θα πρέπει να έχουν  
µέσο κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων 
τουλάχιστον διπλάσιο από 
τον προϋπολογισµό της 
προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, 
δηλαδή ύψους 175.633,92 € 
και να αποδεικνύεται από 
αποσπάσµατα των 
ισολογισµών του αναδόχου 
ή από δήλωση περί του 
ύψους του κύκλου 
εργασιών. 
Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο 
των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο µέσος 
κύκλος εργασιών όσες 
διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 
διπλάσιος του 
προϋπολογισµού της 
προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, 
δηλαδή 175.633,92 € 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ. 
2.2.5 Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονοµική 
και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί 
φορείς θα πρέπει να έχουν 
µέσο κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων 
τουλάχιστον διπλάσιο από 
τον προϋπολογισµό της 
προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, 
δηλαδή ύψους 175.633,92 € 
και να αποδεικνύεται από 
αποσπάσµατα των 
ισολογισµών του αναδόχου 
ή από δήλωση περί του 
ύψους του κύκλου 
εργασιών. Σε περίπτωση που 
ο υποψήφιος ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο 
των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο µέσος 
κύκλος εργασιών όσες 
διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 
διπλάσιος του 
προϋπολογισµού της 
προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, 
δηλαδή 175.633,92 € 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

   2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική 
και επαγγελµατική ικανότητα 
για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι 
οικονοµικοί φορείς  
απαιτείται να έχουν  
εκτελέσει έργα σχετικά µε 
την προµήθεια φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος τα 
οποία να αποδεικνύονται 
από κατάλογο 
εκτελεσθέντων έργων ή 
σχετικές συµβάσεις 
Οι οικονοµικοί φορείς επίσης 

ΝΑΙ ΝΑΙ. 
2.2.6 Τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική 
και επαγγελµατική ικανότητα 
για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι 
οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να έχουν 
εκτελέσει έργα σχετικά µε 
την προµήθεια φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος τα 
οποία να αποδεικνύονται 
από κατάλογο 
εκτελεσθέντων έργων ή 
σχετικές συµβάσεις Οι 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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αποδεικνύουν   την 
ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την 
Προσφορά τους (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) 
τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης: Κατάλογο µε 
τα κυριότερα έργα που 
εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά 
τα τρία (3) τελευταία έτη 
(2014, 2015, 2016.) και 
σύµφωνα πάντα µε τους 
όρους της 11/2017 Μελέτης 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών . (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
) 

οικονοµικοί φορείς επίσης 
αποδεικνύουν την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας 
µε την Προσφορά τους 
(εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης: Κατάλογο µε 
τα κυριότερα έργα που 
εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά 
τα τρία (3) τελευταία έτη 
(2014, 2015, 2016.) και 
σύµφωνα πάντα µε τους 
όρους της 11/2017 Μελέτης 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών . (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
) 

   2.2.7 Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  
Απαιτούνται : πιστοποιήσεις 
ISO 9001:2008 , ISO 
22000:2005 (HACCP) ή 
ΕΛΟΤ 1416,  για το 
εργοστάσιο παραγωγής και 
για όλους τους 
εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα διακίνησης 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ. 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Απαιτούνται : πιστοποιήσεις 
ISO 9001:2008 , ISO 
22000:2005 (HACCP) ή 
ΕΛΟΤ 1416, για το 
εργοστάσιο παραγωγής και 
για όλους τους 
εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα διακίνησης 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος 28/9/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   Αρ.Πρωτ 30710/02-10-

2017 
   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 

 
Στον Άγιο Στέφανο, την  25η-09-2017, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ, στo 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 
επιτροπή διαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’αριθ. 200/18-07-2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  44279 ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 διακήρυξης του ∆ήµου 
∆ιονύσου, για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για 
χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογισµού 99.233.16€ συµπ. ΦΠΑ.  
 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Χόνδρου Σεβαστή  

2. Μέλος Κυριακάκου Ελένη  

3. Μέλος Χειλετζάρη Κατερίνα  

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 2042/22044/21-7-2017 
διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προϋπολογισµού 99.233,16€ συµπ. ΦΠΑ 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 ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 44279.  
 
Σε συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε την στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό 
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 44279 και αποσφράγισε την 
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ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του προµηθευτή που προχώρησε στην επόµενη 
φάση, σύµφωνα µε το πρακτικό 1/21-9-2017 της Επιτροπής, δηλαδή της εταιρείας 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, όπως φαίνεται παρακάτω:  
 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(CPV) : . 
15511100-4 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡ
Ο € 

ΣΥΝΟΛΟ  
€ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
(3,5%ΛΙΠΑΡΑ) 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α ΕΝΟΣ 
(1) ΛΙΤΡΟΥ 

66.528 0,99 65.862,72€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 65.862,72€ 

 ΦΠΑ 24%: 15.807,05€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 81.669,77€ 

 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή παρατηρεί ότι εσφαλµένα αναφέρεται πως το φρέσκο 
γάλα έχει ΦΠΑ 24% αντί του ορθού του 13%.  
Καθώς η συνολική προσφορά είναι εντός του προϋπολογισµού της µελέτης, η 
Επιτροπή την κάνει αποδεκτή, ωστόσο µε το ορθό ΦΠΑ στο 13%, όπως φαίνεται 
παρακάτω. 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(CPV) : . 
15511100-4 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡ
Ο € 

ΣΥΝΟΛΟ  
€ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
(3,5%ΛΙΠΑΡΑ) 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α ΕΝΟΣ 
(1) ΛΙΤΡΟΥ 

66.528 0,99 65.862,72€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 65.862,72€ 

 ΦΠΑ 13%: 8.562,15€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 74.424,87€ 

 
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει 
προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου την εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ» 
ΑΦΜ 031275077, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, µε προσφερόµενη συνολική τιµή 
74.424,87€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από 
την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη κατακύρωση του 
προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο ανάδοχο για την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 
Η Πρόεδρος 

Τα Μέλη 

Σεβαστή Χόνδρου Ελένη Κυριακάκου 

 Κατερίνα Χειλετζάρη 

 
Για την ακρίβεια των υπογραφών, 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης   
  
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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Επωνυµία Προµηθευτή: SKOURIAS,,ANDRE,ALEXANDROS 
Α/Α Συστήµατος: 44279 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθµός Προσφοράς: 71429 
 
        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙ
ΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

71429 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 71429 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
   «Οικονοµική 
Προσφορά»  
Η Οικονοµική Προσφορά 
συντάσσεται µε βάση το 
αναγραφόµενο στην 
παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης την  πλέον 
συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά 
βάσει  τιµής, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα I της 
διακήρυξης καθώς και στο 
Παράρτηµα III (υπόδειγµα 
οικονοµικής προσφοράς) 
Α. Τιµές 
Η τιµή του προς 
προµήθεια υλικού δίνεται  
σε ευρώ ανά µονάδα.  
[Αν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα δεν µπορεί να 
αποτυπωθεί αναλυτικά η 
οικονοµική προσφορά, ο 
προσφέρων θα 
επισυνάψει στον 
(υπο)φάκελλο 
&#8220;οικονοµική 
προσφορά&#8221; την 
ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένη και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που υπάρχει 
στο Παράρτηµα III (της 
παρούσας διακήρυξης) σε 
µορφή pdf.] 
Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι υπέρ 

ΝΑΙ ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 
ΑΡΧΕΙΟ 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΝΑΙ.∆ΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 
ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την παροχή 
των υπηρεσιών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης 
Οι προσφερόµενες τιµές 
είναι σταθερές καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύµβασης 
και δεν 
αναπροσαρµόζονται .  
Ως απαράδεκτες θα 
απορρίπτονται προσφορές 
στις οποίες: α) δεν δίνεται 
τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, β) δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, µε 
την επιφύλαξη της παρ. 4 
του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιµή 
υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της 
σύµβασης που καθορίζεται 
και τεκµηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο 
κεφάλαιο ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του 
Παραρτήµατος I της 
παρούσας διακήρυξης. 
(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ) 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

Α/Α 
Α/Α 
Γραµ. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 15511100-4  
Φρέσκο 
Παστεριωµένο 
γάλα 

Λίτρο 66528 .99 65.862,72 24 15.807,
05 

81.669,77 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 65.862,72  15.807,
05 

81.669,77 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 65.862,72 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΕΥΡΩ και ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ. 


