
 
                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   36ης /24-11-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

415/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 
 

Κατακύρωση  των πρακτικών του 
ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού 
διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισ-
µού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, των 
Νοµικών του Προσώπων και 
επιχειρήσεων.» 

 

     
        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα  Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 51687/17-11-2015 
γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 )  
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 5 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
    1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

               Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ 

 

      Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
προεδρεύων κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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       Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας το 3ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 
51650/17-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την 
«Κατακύρωση  των πρακτικών του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδο-
τικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, των Νοµικών του 
Προσώπων και επιχειρήσεων.»,  και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

        Στη συνέχεια ο προεδρεύων αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει 
όπως παρακάτω: 

 

        «Σας στέλνουµε το φάκελο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 και 
Πρακτικό Νο 2, του από 06  Οκτωβρίου  2015 ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνούς 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων 
Ειδών Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, των  Νοµικών του  
Προσώπων και επιχειρήσεων  , µε κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, 
οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά, κατεψυγµένα και ψάρια (νωπά και 
κατεψυγµένα), το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 
διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης 
τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη  τη 
χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης.  
  

Οι προµηθευτές που αναδείχτηκαν µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών είναι οι 
κάτωθι:  

 

1.Βιοµηχανία Γάλακτος ∆ράµας Α.Ε. -  Νεογάλ (ΑΦΜ  --  094018212) µε 
προσφορές στις  ΟΜΑ∆ΕΣ: 

OMΑ∆Α Α1 (Γάλα του ∆ήµου ∆ράµας) χαµηλότερη τιµή 28.110,72 € 
(χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 30.746,10 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Β1 (Γάλα της ∆ΕΥΑ∆) χαµηλότερη τιµή 7.948,80 € (χωρίς 
ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 8.694,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Γ2 (Είδη Γαλακτοπωλείου του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου 
∆ράµας) χαµηλότερη τιµή 13.180,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 14.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

2.ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΑΦΜ -139701185) µε προσφορές στις  ΟΜΑ∆ΕΣ: 
OMΑ∆Α Α2 (Είδη παντοπωλείου -Τρόφιµα Κοινωνικού Παντοπωλείου 
∆ήµου ∆ράµας) χαµηλότερη τιµή 69.901,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε 
αρχικό προϋπολογισµό 81.920,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Α4 (Λοιπά αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ράµας) 
χαµηλότερη τιµή 15.789,60 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 20.728,50 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Γ5 (Είδη καταψύξεως (λαχανικά - σφολιάτα – ψάρια) του 
Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 22,20%  και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 16.348,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Γ6 (Είδη οπωροπωλείου) του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου 
∆ράµας) έκπτωση 18,20%  και µε αρχικό προϋπολογισµό 28.950,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 
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OMΑ∆Α Γ7 (Είδη παντοπωλείου) του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου 
∆ράµας χαµηλότερη τιµή 17.363,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 23.468,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Γ8 (Έλαια του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 
5,225% και µε αρχικό προϋπολογισµό 10.480,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Γ9 (Είδη καφεκοπτείου)    του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου 
∆ράµας χαµηλότερη τιµή 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 6.660,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α ∆1 (Λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου) Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, χαµηλότερη τιµή 13.648,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 18.988,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
OMΑ∆Α Ε1 (Λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου) Σχολικής 
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χαµηλότερη τιµή 11.694,85 
€ (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 16.363,50 € (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 

3.Σαραλιώτης Ηλίας του Γεωργίου . (ΑΦΜ --  030710149) µε προσφορές 
στην ΟΜΑ∆Α: 

OMΑ∆Α Γ4 (Είδη Κρεοπωλείου του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου 
∆ράµας) έκπτωση 13% και µε αρχικό προϋπολογισµό 23.950,00 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

 

 4. Κουτζαµάνη Ανδριανή του Αθανασίου (ΑΦΜ -116316538) µε 
προσφορά  στην ΟΜΑ∆Α:   

OMΑ∆Α Γ3 (Είδη ιχθυοπωλείου) έκπτωση 2% και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 9.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 5.  Αφοί Η. Φούφα Α.Ε. (ΑΦΜ  --  094355230) µε προσφορά στην ΟΜΑ∆Α: 
ΟΜΑ∆Α  Α3 (Έλαια Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Κοινωνικό  
Παντοπωλείο) ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 17,10%  και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 66.780,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 6. Α.& Β.Παναγιωτίδου Ο.Ε.  (ΑΦΜ  -999888003) µε προσφορά  στην  
ΟΜΑ∆Α: 

ΟΜΑ∆Α  Γ10 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου  Νοµικού 
Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) χαµηλότερη τιµή 19.568,22 € (χωρίς ΦΠΑ) 
και µε αρχικό προϋπολογισµό 29.430,00 € (χωρίς ΦΠΑ).  

 

 7. Κιοσσές Αργύριος & Σία Ο.Ε. (ΑΦΜ --  082928714) µε προσφορά στην  
ΟΜΑ∆Α: 

ΟΜΑ∆Α  Γ1 (Είδη Αρτοποιίας του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 
χαµηλότερη τιµή 9.440,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 
προϋπολογισµό 13.980,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

  
    Παρακαλούµε για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. » 

 

Το από 15-07-2015 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως 

παρακάτω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
Πρακτικό Νο 1 
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Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου» 

2016 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα 06 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε 

µε την υπ’ αριθµόν 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να 

διενεργήσει τον ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό 

για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «Προµήθεια Τροφίµων 

& Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου» συνολικού 

προϋπολογισµού τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ 

και πενήντα  λεπτών (493.602,50 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην  35397 /18-08-2015 διακήρυξη του 

∆ηµάρχου.  

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης 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 15092. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, 
σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 30-9-2015 και ώρα 17:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα 
διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 15092 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορά από τους παρακάτω 
οικονοµικούς φορείς:  
 

α/α Οικονοµικός φορέας Ηµεροµηνία & ώρα  
Υ�οβολής �ροσφοράς 

1 ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 29/09/2015 13:13:16 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.  29/09/2015 15:52:33 

3 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  30/09/2015 00:40:04 

4 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ  30/09/2015 08:53:40 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  30/09/2015 10:09:58 

6 Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. . 30/09/2015 12:05:39 

7 ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .  30/09/2015 13:09:11 

8 ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε.  30/09/2015 13:10:51 

9 ΓΑΖΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  30/09/2015 13:43:00 

10 Α.ΚΑΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ Ο.Ε..  30/09/2015 14:31:13 

11 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  30/09/2015 15:23:01 

12 ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  30/09/2015 15:59:14 
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια δύο εκ των µελών της Επιτροπής καταχώρησαν 
διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά 
την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων 
από κάθε Μέλος της Επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
– Τεχνική προσφορά» της  προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον 
η πρόσβαση στο περιεχόµενό του. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος 
«Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη 
∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο 
στάδιο του ∆ιαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ειδικότερα 
τού υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους 
παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος: 
 

α/α Οικονοµικός φορέας Α/Α  �ροσφοράς 
συστήµατος 

1 ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 19715 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.  17441 

3 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  19708 

4 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ  20067 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  19852 

6 Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  20235 

7 ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .  20226 

8 ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε.  18206 

9 ΓΑΖΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  20155 

10 Α.ΚΑΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ Ο.Ε..  20177 

11 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  19840 

12 ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  19987 

 

Επίσης, αναφορικά µε το περιεχόµενο των προσφορών η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι αυτές περιελάµβαναν τους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης 
της ∆ιακήρυξης και διάφορα επισυναπτόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι 
ονοµασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως 
εξής: 
 

1. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 19715 που υποβλήθηκε από την ΤZEΦΕΡΗ 
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43317/2-10-2015, η ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
προσκόµισε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 
2.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 17441 που υποβλήθηκε από την εταιρεία Νεογάλ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
42866/30-9-2015, η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε. προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από την ίδια. 
 
3.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 19708 που υποβλήθηκε από τον ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ ΗΛΙΑ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 
 
 

 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43287/2-10-2015, ο ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο. 

 
4.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 20067 που υποβλήθηκε από την ΤΣΕΛΕΜΠΗ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43256/2-10-2015, η ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από την ίδια. 
 
5.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 19852 που υποβλήθηκε από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43391/2-10-2015, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
προσκόµισε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 
6.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 20225 που υποβλήθηκε από την εταιρεία 
Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
42811/30-9-2015, η εταιρεία Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από την ίδια. 

 
 
7.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 20226 που υποβλήθηκε από την ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : 
 
 

ΑΔΑ: 77ΔΡΩ9Μ-8ΙΠ



 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43488/5-10-2015, η ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
προσκόµισε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 
 
8.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 18206 που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΦΟΥΦΑ Α.Ε: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43124/1-10-2015, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε. προσκόµισε εµπρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 
9.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 20155 που υποβλήθηκε από τον ΓΑΖΕΤΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43622/5-10-2015, ο ΓΑΖΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από την ίδια. 

 
 
10.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε 
α/α προσφοράς συστήµατος 20177 που υποβλήθηκε από την Α.ΚΑΙ Β. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ Ο.Ε.   
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43378/2-10-2015, η  Α.ΚΑΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ Ο.Ε. προσκόµισε εµπρόθεσµα 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 
11.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε 
α/α προσφοράς συστήµατος 19840 που υποβλήθηκε από την ΚΙΟΣΣΕΣ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43392/2-10-2015, η ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσκόµισε 
εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από την ίδια. 
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12.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε 
α/α προσφοράς συστήµατος 19987 που υποβλήθηκε από την ΣΕΒ∆Α 
Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: 
 
 

 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
43278/2-10-2015, η ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  προσκόµισε εµπρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 

 

 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός από τις κάτωθι  προσφορές : 

1. της ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, η οποία 
κατέθεσε  πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, στο οποίο αναφέρεται δραστηριότητα 
µόνο σε «Υγρά Καύσιµα» και όχι στις οµάδες στις οποίες συµµετείχε 
σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. Γ 2.1 της διακήρυξης. 

Συνεπώς δεν µπορεί  να συµµετάσχει στις οµάδες Α4 (Λοιπά 
Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ράµας), Γ10 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη 
Παντοπωλείου ΝΠ∆∆), ∆1 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) & Ε1(Λοιπά Αναλώσιµα Είδη 
Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης).  

2.της εταιρείας Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , η οποία παρέλειψε 
να καταθέσει µία εκ των επτά Υπεύθυνων  ∆ηλώσεων  του Ν.1599/1986  
που αναφέρονται  στο άρθρο 2 παράγραφος  Γ 2.8) «Εκτός των ανωτέρω 
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κατά περίπτωση δικαιολογητικών , οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό , τις ακόλουθες 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν.1599/1986 » : 

• αναλυτική κατάσταση όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης 
στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

Συνεπώς δεν µπορεί  να συµµετάσχει στις οµάδες Α4 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ράµας), Γ10 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 
ΝΠ∆∆), ∆1 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) & Ε1(Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου 
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης).  

 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά» θα 
πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους 
διαγωνιζόµενους µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που 
προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 
              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των κάτωθι 
διαγωνιζόµενων και για τις κάτωθι   οµάδες:  

α/α Οικονοµικός φορέας Οµάδα 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.  Α1, Β1, Γ2 

2 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Γ4 

3 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ Α4, Γ10, ∆1, Ε1 

4 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.  
Α2, Α4, Γ4, Γ6, Γ7, Γ9, Γ10, ∆1, Ε1 

5 Α.ΚΑΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ Ο.Ε. Α4, Γ10, ∆1, Ε1 

6 ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε.  Α3 

7 ΓΑΖΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  Γ1 

8 
ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
Γ3 

9 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ1 

10 ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Α2, Α4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, ∆1, Ε1 

 

την απόρριψη των  προσφορών  των  κατωτέρω  διαγωνιζόµενων  δεδοµένου 
ότι παρουσιάζουν   ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 
(παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ) , όπως αναλυτικά εκτέθηκαν 
ανωτέρω : 
 

Α/Α Ονοµατε�ώνυµο/Ε�ωνυµία Πακέτο 

1 ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α4,Γ10,∆1,Ε1 

    2 Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Α4,Γ10,∆1,Ε1 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 
συνεδρίαση.   

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο 
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

            Η επιτροπή 
   

Μελιάδης Μιλτιάδης Ερωτόκριτος  Χαιριστανίδης        Λαλές Ευστράτιος 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 10 Noεµβρίου 2015, και ώρα 09:00 οι παρακάτω 
υπογράφοντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών 
(ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 6Ρ3ΥΩ9Μ-81Τ) 
προχωρήσαµε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του 
ηλεκτρονικού  δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για την «Προµήθεια Τροφίµων & 
Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου»   για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ράµας, των νοµικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το οικονοµικό 
έτος 2016, συνολικού προϋπολογισµού τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (493.602,50€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’ 
αριθµ. 35397/18-8-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

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 15092. Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’αριθµ. Νο1/06-10-2015 πρακτικό 
της επιτροπής διαγωνισµού, την υπ’αριθµ. 363/2015 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ’αριθµ. 16877/09-11-2015 Απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μ.Θ., οι προσφορές οι οποίες είναι 
πλήρης και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης είναι:  

 

α/α 
Οικονοµικός 

φορέας 

Α/Α  
�ροσφοράς 
συστήµατος  

ΟΜΑ∆ΕΣ 

1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε. 

17441 Α1, Β1, Γ2 

2 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ 19708 Γ4 
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ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

3 

ΤΣΕΛΕΜΠΗ 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗ 

20067 Α4,    Γ10, ∆1, 
Ε1 

4 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

19852 
Α2, Α4, Γ4, Γ6, 
Γ7, Γ9, Γ10, ∆1, 

Ε1 

5 

Α.ΚΑΙ Β. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ 

Ο.Ε.. 

20177 Α4, Γ10, ∆1, Ε1 

6 ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 18206 Α3 

7 

ΓΑΖΕΤΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

20155 Γ1 

8 

ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

20226 Γ3 

9 

ΚΙΟΣΣΕΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

19840 Γ1 

10 

ΣΕΒ∆Α Α. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

19987 
Α2, Α4, Γ5, Γ6, 
Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, 

∆1, Ε1 

 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόµενο τους. Στη συνέχεια δύο εκ των µελών της Επιτροπής 
καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης) προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές 
προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο 
σύστηµα των διαπιστευτηρίων δύο εκ των µελών της Επιτροπής), οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» των προσφορών 
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που συµµετέχουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού µε αποτέλεσµα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. 

 

1. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε., η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή 
περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά 
Προµηθευτή» και τα έντυπα οικονοµικής προσφοράς Α1, Β1 και Γ2 ψηφιακά 
υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» έχει 
αναλυτικά, ως εξής: 

 
 

2. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς του ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ 
ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε 
µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς Γ4 ψηφιακά υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση 
«Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» έχει αναλυτικά, ως εξής: 
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3. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της ΤΣΕΛΕΜΠΗ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε 
µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και τα 
έντυπα οικονοµικής προσφοράς Α4, Γ10, ∆1 και Ε1 ψηφιακά υπογεγραµµένα. 
Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» έχει αναλυτικά, ως 
εξής: 
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4. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. η Επιτροπή επισηµαίνει ότι 
αυτή περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά 
Προµηθευτή» και τα έντυπα οικονοµικής προσφοράς Α2, Α4, Γ4, Γ6, Γ7, Γ9, 
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Γ10, ∆1 και Ε1 ψηφιακά υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική 
Προσφορά Προµηθευτή» έχει αναλυτικά, ως εξής: 
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5. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
Α.ΚΑΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ Ο.Ε. η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή 
περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά 
Προµηθευτή» και τα έντυπα οικονοµικής προσφοράς Α4, Γ10, ∆1 και Ε1, 
ψηφιακά υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά 
Προµηθευτή» έχει αναλυτικά, ως εξής: 
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6. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε. η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε µορφή 
.pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική 
Προσφορά Προµηθευτή» και το επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο, η 
ονοµασία του οποίου εξήχθη από το σύστηµα έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 
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Το επισυναπτόµενο αρχείο έχει ως εξής: 

 
 

7. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς του ΓΑΖΕΤΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή 
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περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά 
Προµηθευτή» και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς Γ1 ψηφιακά 
υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» έχει 
αναλυτικά, ως εξής: 

 

 
 
8. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς του 
ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι 
αυτή περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά 
Προµηθευτή» και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς Γ3 ψηφιακά 
υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» έχει 
αναλυτικά, ως εξής: 
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9. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή 
περιελάµβανε σε µορφή .pdf την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά 
Προµηθευτή» και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς Γ1 ψηφιακά 
υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» έχει 
αναλυτικά, ως εξής: 
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10. Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της ΣΕΒ∆Α Α. 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε µορφή .pdf 
την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και τα έντυπα 
οικονοµικής προσφοράς Α2, Α4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, ∆1 και Ε1 ψηφιακά 
υπογεγραµµένα. Η εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» έχει 
αναλυτικά, ως εξής: 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σε συνοπτική µορφή και ανά 
διαωνιζόµενο το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης  (όσον αφορά τις οµάδες 
Α3, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ8) και η προσφερόµενη τιµή (όσον αφορά τις οµάδες Α1, 
Α2,Α4, Β1, Γ1, Γ2, Γ7, Γ9, Γ10, ∆1, Ε1): 
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Α1 (γάλα   ∆.∆). 28.110,72          

Α2 (είδη 
3αντο3ωλείου) 

   81.144,00      69.901,00 

Α3 Ελαια 
(κατάστηµα 

κοιν.αλληλεγγύης) 
     17,10%     

Α4 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3ωλείου ) 

  17.749,60 20.541,71 18.854,62     15.789,60 

Β1 (γάλα ∆ΕΥΑ∆) 7.948,80          

Γ1 (είδη αρτο3οίας) 
ΝΠ∆∆ 

      11.230,00  9.440,00  

Γ2 (είδη 
γαλακτο3ωλείου 

ΝΠ∆∆) 
13.180,00          
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Γ3 (είδη 
ιχθυο3ωλείου ΝΠ∆∆) 

       2%   

Γ4 (είδη κρεο3ωλείου 
ΝΠ∆∆) 

 13%  3%       

Γ5 (είδη καταψύξεως 
(λαχανικά-σφολιάτα-
ψάρια) του ΝΠ∆∆) 

         22,20% 

Γ6 (είδη 
ο3ωρο3ωλείου του 

ΝΠ∆∆) 
   1%      18,20% 

Γ7 (είδη 
3αντο3ωλείου) 

   22.800,50      17.363,00 

Γ8 (έλαια του ΝΠ∆∆)          5,225% 

Γ9 (είδη 
καφεκο3τείου) 

   6.460,20      5.000,00 

Γ10 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3. ΝΠ∆∆) 

  25.949,10 28.553,93 19.568,22     19.890,54 

∆1 (λοι3ά αναλώσιµα 
είδη 3αντο3. ΣΕΠΕ) 

  17.090,00 18.799,50 15.216,20     13.648,00 

Ε1 (λοι3ά αναλώσιµα 
είδη 3αντο3. ΣΕ∆Ε) 

  14.216,50 16.205,75 12.885,70     11.694,85 
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Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ 
Α.Ε.   κατέθεσε προσφορά µόνο για την οµάδα Α3 (ΈΛΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) γεγονός που 
προκύπτει µε σαφήνεια από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, από την 
εγγυητική επιστολή (στην οποία αναφέρεται ρητά η οµάδα Α3)  και από  την 
εκτύπωση οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος.   Στο έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς που υπεβλήθη (επιπλέον της εκτύπωσης του συστήµατος) αντί του 
ορθού οµάδα Α3 αναφέρεται λανθασµένα (προφανώς εκ παραδροµής) η οµάδα  Γ8 
(ΕΛΑΙΑ ΤΟΥ ΝΠ∆∆). Το αναγραφέν ποσό ωστόσο συνάδει µε το ποσό της 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης της οµάδας Α3 και ουδεµία σχέση έχει µε το ποσό της 
οµάδας Γ8 (έλαια του ΝΠ∆∆). Σε κάθε περίπτωση προκύπτει µε σαφήνεια ότι η 
προσφορά αναφέρεται στην οµάδα Α3 µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 3%. 
 

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
                              

• την υπ’ αριθ. 35397/18-8-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το Νο1/6-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• τις προσφερόµενες τιµές και ποσοστά έκπτωσης   

• τα άρθρα 15, 19, 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 

• το ότι οι προσφερόµενες τιµές βρίσκονται εντός των ορίων των  ενδεικτικά 
προϋπολογιζόµενων ποσών .  

 

                                    εισηγείται οµόφωνα 
 

την κατακύρωση της προµήθειας, ανά οµάδα, στους κάτωθι προµηθευτές γιατί 
προσέφεραν το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  (όσον αφορά τις οµάδες Α3, Γ3, Γ4, 
Γ5, Γ6, Γ8) και την χαµηλότερη τιµή (όσον αφορά τις οµάδες Α1, Α2, Α4, Β1, Γ1, Γ2, 
Γ7, Γ9, Γ10, ∆1, Ε1): 

 

Αριθµός Οµάδας Ονοµατε�ώνυµο  / Ε�ωνυµία  

Ποσοστό Έκ�τωσης 
ή  

Χαµηλότερη Τιµή  
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Α1 (γάλα   ∆.∆). 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε. 

 

28.110,72 

Α2 (είδη 
3αντο3ωλείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
69.901,00 

Α3 Ελαια 
(κατάστηµα 
κοιν.αλληλεγγύης) 

ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 

. 
17,10% 

Α4 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3ωλείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
15.789,60 

Β1 (γάλα ∆ΕΥΑ∆) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 7.948,80 
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∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε. 

 

Γ1 (είδη 
αρτο3οίας ΝΠ∆∆) 

ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε . 

9.440,00 

Γ2 (είδη 
γαλακτο3ωλείου 
ΝΠ∆∆ ) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε. 

 

13.180,00 

Γ3 (είδη 
ιχθυο3ωλείου 
ΝΠ∆∆) 

ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ 

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

2% 

Γ4 (είδη 
κρεο3ωλείου 
ΝΠ∆∆) 

ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

13% 

Γ5 είδη 
καταψύξεως 
(λαχανικά-
σφολιάτα-ψάρια) 
του ΝΠΠ∆) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
22,2% 

Γ6 (είδη 
ο3ωρο3ωλείουτου 
ΝΠ∆∆) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
18,2 %  

Γ7 (είδη 
3αντο3ωλείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
17.363,00 

Γ8 (έλαια του 
ΝΠ∆∆) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
5, 225% 

Γ9 (είδη 
καφεκο3τείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
5.000,00 

Γ10 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3. ΝΠ∆∆) 

Α.ΚΑΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ 

Ο.Ε.. 

 

19.568,22 

∆1 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3. ΣΕΠΕ) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13.648,00 

Ε1 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3. ΣΕ∆Ε) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11.694,85 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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Τα Μέλη της Ε�ιτρο�ής ∆ιαγωνισµού 

       Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

• Εγκρίνει   και  κατακυρώνει το πρακτικό 2 του διαγωνισµού της επιτροπής διγωνισ- 
µού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» , που  διεξήχθη την Τρίτη 10-11-2015 και  κατά του οποίου δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις , ανά οµάδα, στους κάτωθι προµηθευτές γιατί προσέφεραν 
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  (όσον αφορά τις οµάδες Α3, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ8) 
και την χαµηλότερη τιµή (όσον αφορά τις οµάδες Α1, Α2, Α4, Β1, Γ1, Γ2, Γ7, Γ9, Γ10, 
∆1, Ε1): 

 

Αριθµός Οµάδας Ονοµατε�ώνυµο  / Ε�ωνυµία  

Ποσοστό Έκ�τωσης 
ή  

Χαµηλότερη Τιµή  
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Α1 (γάλα   ∆.∆). 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.  
28.110,72 

Α2 (είδη 
3αντο3ωλείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 69.901,00 

Α3 Ελαια 
(κατάστηµα 
κοιν.αλληλεγγύης) 

ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 17,10% 

Α4 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3ωλείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15.789,60 

Β1 (γάλα ∆ΕΥΑ∆) 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.  
7.948,80 

Γ1 (είδη 
αρτο3οίας ΝΠ∆∆) 

ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε . 

9.440,00 

Γ2 (είδη 
γαλακτο3ωλείου 
ΝΠ∆∆ ) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.  

13.180,00 

Γ3 (είδη 
ιχθυο3ωλείου 
ΝΠ∆∆) 

ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2% 

Γ4 (είδη 
κρεο3ωλείου 
ΝΠ∆∆) 

ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

13% 

Γ5 είδη 
καταψύξεως 
(λαχανικά-

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22,2% 

 Μελιάδης Μιλτιαδης   Λαλές Ευστράτιος  Χαιριστανίδης Αναστάσιος 
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σφολιάτα-ψάρια) 
του ΝΠΠ∆) 

Γ6 (είδη 
ο3ωρο3ωλείουτου 
ΝΠ∆∆) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18,2 %  

Γ7 (είδη 
3αντο3ωλείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17.363,00 

Γ8 (έλαια του 
ΝΠ∆∆) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5, 225% 

Γ9 (είδη 
καφεκο3τείου) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5.000,00 

Γ10 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3. ΝΠ∆∆) 

Α.ΚΑΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ 
Ο.Ε..  

19.568,22 

∆1 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3. ΣΕΠΕ) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13.648,00 

Ε1 (λοι3ά 
αναλώσιµα είδη 
3αντο3. ΣΕ∆Ε) 

ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11.694,85 

 

 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 
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