
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   32ης /21-10-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός απόφασης:  363/2015 ΘΕΜΑ: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τετάρ-
τη και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά 
από την 45686/16-10-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δη-
µοσιεύθηκε 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 8 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Ζαχαριάδης Παύλος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μουρβετίδης Μιχαηλ 

          Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και απουσίασε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
          Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασι-
λειάδης Αναστάσιος. 
 Στην συνεδρίαση παρέστη και η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών κ. Ζιούτη Ευαγγελία η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για το µ’ α-
ριθµ. πρωτ. 612 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας και απεχώρησε. 
          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.           
 
 

Εκδίκαση ένστασης κατά του πρα- 

κτικού Νο 1/ 06-10-2015 του  ηλεκτ- 
ρονικού  δηµόσιου  ανοικτού  διεθ- 

νούς µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την ανάδειξη προµηθευτών – χορη- 

γητών  για  τη « Προµήθεια  Τροφί- 
µων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών 

Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του 

∆ήµου  ∆ράµας, των νοµικών του 

προσώπων και επιχειρήσεων» 
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                       Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρος και µετά από συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων, αποφασίστηκε όπως το θέµα σχετικά µε την Εκδίκαση  ένστασης κατά του 
πρακτικού Νο 1/06-10-2015 του ηλεκτρονικού δηµόσιου  ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού 
διαγωνισµού  για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για τη «Προµήθεια Τροφί-
µων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου»   για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ρά-
µας, των νοµικών του προσώπων και επιχειρήσεων» , θεωρηθεί κατεπείγον και συζη-
τηθεί ως 4o έκτακτο. 
 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 
45986 / 19-10-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ρά-
µας σχετικό µε το θέµα, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
  

          Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος  αναφέρει ότι, µε το ανωτέρω έγγραφο της υπη-
ρεσίας, διαβιβάστηκε η µε αριθµ. 45109/13-10-2015 ένσταση του Αναστάσιου Παπαδό-
πουλου και  η από 16-10-2015 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει όπως παρακάτω: 
 

«ΣΧΕΤ: 

                       Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του ηλεκτρονικού δηµόσιου  ανοικτού διεθνούς 
µειοδοτικού διαγωνισµού  για την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών για τη «Προµή-

θεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου»   για τις ανάγκες του 
∆ήµου ∆ράµας, των νοµικών του προσώπων και επιχειρήσεων» µε την  υποβληθείσα 
ένσταση  της συµµετάσχουσας εταιρείας  Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  (ΑΦΜ  
998156273) κατά του πρακτικού  Νο1 που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµ-
µετοχής καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχε-
τικά. 

                      Παρακαλούµε το θέµα να συζητηθεί  ΕΚΤΑΚΤΑ , επειδή   υπάρχει ασφυκτική 
χρονική πίεση για την υλοποίηση της προµήθειας  καθόσον  ο εν λόγω διαγωνισµός θα 
πρέπει να αποσταλεί µετά την περαίωσή του   στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Νοµού  ,  
προκειµένου να διενεργηθεί   προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας  πριν την υπογραφή 
των συµβάσεων (ο οποίος έλεγχος ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα  ηµέρες)   ,οι δε 
συµβάσεις πρέπει να υπογραφούν µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου  ,προκειµένου στο νέο έτος 
να µη  υπάρξουν   προβλήµατα  στην οµαλή λειτουργία του ∆ήµου ∆ράµας, των νοµικών 
του προσώπων και επιχειρήσεων». 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 
 

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 «Προµή-

θεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου» συνολικού προϋπο-

λογισµού τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ και πενήντα  λε-

πτών (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, σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµο-
σίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονι-
κού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 15092. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 30-9-2015 και ώρα 17:00. 
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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 παρα-
κάτω οικονοµικούς φορείς:  
 

α/α Οικονοµικός φορέας Ηµεροµηνία & ώρα Υ�οβο-
λής �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 

 

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 παρα-
πάνω 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 ∆ι-
ακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του ∆ια-
γωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ειδικότερα τού υποφα-
κέλου «∆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 
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α/α Οικονοµικός φορέας Α/Α  �ροσφοράς 
συστήµατος 

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 προσφο-
ράς συστήµατος 19715 που υποβλήθηκε από την ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
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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 προσφο-
ράς συστήµατος 17441 που υποβλήθηκε από την εταιρεία Νεογάλ: 
 
 

ΑΔΑ: 7ΝΤΡΩ9Μ-33Β



 

ΑΔΑ: 7ΝΤΡΩ9Μ-33Β



 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου =ρωτοκόλλου 42866/30-9-
2015, η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε. =ροσκόµισε εµ=ρόθεσµα τα δικαιολογητι-
κά και στοιχεία =ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α=ό την ίδια. 
 
3.  Ονοµασίες ε=ισυνα=τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική =ροσφορά µε α/α =ροσφοράς συ-
στήµατος 19708 =ου υ=οβλήθηκε α=ό 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 δικαιολογη-
τικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο. 

 
4.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προσφο-
ράς συστήµατος 20067 που υποβλήθηκε από την ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑ-
ΣΧΑΛΗ: 
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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 δικαιολο-
γητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 
5.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προσφο-
ράς συστήµατος 19852 που υποβλήθηκε από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.: 
 
 

ΑΔΑ: 7ΝΤΡΩ9Μ-33Β
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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 προσφο-
ράς συστήµατος 20225 που υποβλήθηκε από την εταιρεία Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.: 
 

 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 
42811/30-9-2015, η εταιρεία Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. προσκόµισε εµπρόθε-
σµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 
7.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προσφο-
ράς συστήµατος 20226 που υποβλήθηκε από την ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : 
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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 προσφο-
ράς 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 προσφο-
ράς συστήµατος 20155 που υποβλήθηκε από τον ΓΑΖΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΥ: 
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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 δι-
καιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 

 

10.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προ-
σφοράς 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. 
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11.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προ-
σφοράς συστήµατος 19840 που υποβλήθηκε από την ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: 
 

 
 

Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 43392/2-
10-2015, η ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσκόµισε εµπρόθεσµα τα δικαιολογητι-
κά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 
 

12.  Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προ-
σφοράς συστήµατος 19987 που υποβλήθηκε από την ΣΕΒ∆Α Α.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: 
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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  πι-
στοποιητικό Επιµελητηρίου, στο οποίο αναφέρεται δραστηριότητα µόνο σε «Υγρά Καύ-
σιµα» 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 Εκπαίδευ-
σης) & Ε1(Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης).  

2.της εταιρείας Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , η οποία παρέλειψε να κα-

ταθέσει µία εκ των επτά Υπεύθυνων  ∆ηλώσεων  του Ν.1599/1986  που αναφέρονται  
στο άρθρο 2 παράγραφος  Γ 2.8) «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητι-
κών , 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 ο-
ποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό. 

Συνεπώς δεν µπορεί  να συµµετάσχει στις οµάδες Α4 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντο-
πωλείου ∆ήµου ∆ράµας), Γ10 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου ΝΠ∆∆), ∆1 (Λοι-
πά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) 
& Ε1(Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης).  
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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 ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΥ  
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 πα-
ρουσιάζουν   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 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανα-
γνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

                                                                      Η ε�ιτρο�ή 
   

Μελιάδης Μιλτιάδης    Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης Λαλές Ευστράτιος 
 

                

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά του από 06-10-2015 πρακτικού Νο 1 του ηλε-
κτρονικού δηµόσιου  ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

Τροφίµων & Λοιπών αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου » 
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Την Τρίτη , 06 Οκτωβρίου  2015, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της πληρότητας 
των δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού δηµόσιου  ανοικτού 
διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών αναλώ-

σιµων Ειδών Παντοπωλείου  και συντάχθηκε το αντίστοιχο πρακτικό. 
 

Η επιτροπή, σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό, εισηγήθηκε: 
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 παρουσίαζαν    ουσιώ-
δεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ) : 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Οµάδα  
1 ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α4,Γ10,∆1,Ε1 

    2 Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Α4,Γ10,∆1,Ε1 

και συγκεκριµένα : 
 

1. της ΤZEΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, η οποία κατέθεσε  πι-
στοποιητικό Επιµελητηρίου, στο οποίο αναφέρεται δραστηριότητα µόνο σε «Υγρά Καύ-
σιµα» 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 Εκπαίδευ-
σης) & Ε1(Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης).  

2.της εταιρείας Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , η οποία παρέλειψε να κα-

ταθέσει µία εκ των επτά Υπεύθυνων  ∆ηλώσεων  του Ν.1599/1986  που αναφέρονται  
στο άρθρο 2 παράγραφος  Γ 2.8) «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητι-
κών , 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 ο-
ποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό. 

Συνεπώς δεν µπορεί  να συµµετάσχει στις οµάδες Α4 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντο-
πωλείου ∆ήµου ∆ράµας), Γ10 (Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου ΝΠ∆∆), ∆1 (Λοι-
πά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) 
& Ε1(Λοιπά Αναλώσιµα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης).  
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Κατά του ανωτέρου πρακτικού υποβλήθηκε εµπρόθεσµη ένσταση στις 12-10-

2015 από την εταιρεία Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ., και έλαβε αριθµό πρωτο-

κόλλου 45109 
 

Κατά του πρακτικού µε την ένστασή της η εταιρεία  Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  . 
αναφέρει τα εξής:  
 

Η εταιρία µας Α. Παπαδόπουλος Ο.Ε. (Γενικό Εµπόριο) µε ΑΦΜ: 998156273 - ∆ΟΥ 

∆ράµας και έδρα την Χρυσοβέργη 5 στη ∆ράµα µε την παρούσα εκφράζει την ένστασή 

της κατά της απόφασης  του πρακτικού No1 που αφορά τον διαγωνισµό 35397/18-08-

2015  του ∆ήµου ∆ράµας. 

Παρακαλούµε να δεχτείτε την ΕΝΣΤΑΣΗ µας και να προχωρήσετε στην θεραπεία της 

λόγο των κατωτέρων. 

� Θεωρούµε τον λόγο που επικαλείστε ΜΗ ΥΠΑΡΚΤΟ λόγω του ότι σας έχουµε 

προσκοµίσει και καταθέσει Ηλεκτρονικά και σε Έντυπη µορφή όλα τα 

δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονταν για να συµµετέχουµε στον διαγωνισµό και 

µάλιστα µε επίσηµες βεβαιώσεις από τους φορείς ασφάλισής µας τόσο για το 

προσωπικό τόσο και για τους εργοδότες. 

� Αναφέρετε πως δεν σας έχουµε προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να 

δηλώνουµε σε ποιους Ασφαλιστικούς Φορείς Υποχρεούµαστε να καταβάλουµε 

Ασφαλιστικές Εισφορές. 

Σας ενηµερώνουµε πως στα δικαιολογητικά τα οποία σας καταθέσαµε, έχουµε 

συµπεριλάβει βεβαιώσεις που αφορούν την Ασφαλιστική Ενηµερότητα από το 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που αφορά την ασφάλιση του προσωπικού µας και Βεβαιώσεις από 

τον ΟΑΕΕ που αφορούν την ασφάλιση των ιδιοκτητών και µάλιστα και των δύο 

(2) εταίρων της εταιρίας. 

Με την κατάθεση αυτών τον δικαιολογητικών που προέρχονται από δηµόσιες 

υπηρεσίες σας γνωρίζουµε ήδη τους φορείς που είµαστε υποχρεωµένοι να 

καταβάλουµε εργοδοτικές εισφορές ΑΡΑ δεν χρειάζεται να σας υποβάλουµε και 

Υπεύθυνη ∆ήλωση για αυτό. 

Άλλωστε είναι γνωστό πως οι εµπορικές επιχειρήσεις ασφαλιστικές εισφορές 

καταβάλουν υποχρεωτικά µόνο στο ΙΚΑ για τους εργαζοµένους τους και στον 

ΟΑΕΕ για τους Εργοδότες, πράγµα που σας κάναµε γνωστό µε τις βεβαιώσεις 

που σας προσκοµίσαµε. 

� Κατά την ανάγνωση του διαγωνισµού και συγκεκριµένα στην σελίδα 11 

αναγράφετε το κείµενο που αφορά την Υπεύθυνη ∆ήλωση ως εξής: 

«αναλυτική κατάσταση όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης στους 

οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό». 

Σε πρώτη ανάγνωση και βάση της ετυµολογίας της λέξης όπως αναφέρετε σε 

διάφορα λεξικά της Ελληνικής γλώσσα έχει ως εξής: 

Ετυµολογία 

οφείλω < αρχαία ελληνική οφείλω 

Ρήµα 

οφείλω, χωρίς συνοπτικούς χρόνους, παθ. φωνή: οφείλοµαι 
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1. χρωστώ (χρηµατικό ποσό για κάτι που έχω αγοράσει ή ποσό που έχω δανειστεί) 

Τι σας οφείλω; (συνηθισµένη έκφραση για να ρωτήσουµε την τιµή ενός 
προϊόντος που αγοράσαµε ή την αµοιβή ενός τεχνίτη κλπ) 

2. χρωστώ (αναγνωρίζοντας ευεργεσία που έχω δεχτεί)στους γονείς µου οφείλω το 
ζην και στους δασκάλους µου το ευ ζην 

3.  έχω ηθική υποχρέωση να κάνω κάτι οφείλω να παραδεχτώ ότι είχα άδικο  
  προηγουµένως 

Η ερµηνεία λοιπόν από εµάς και βάση τα λεξικά για την λέξη Οφείλουν σηµαίνει 
χρωστάµε – έχουµε χρέος δηλαδή ερµηνεύσαµε το κείµενο ως έχει:  
«Αναλυτική κατάσταση όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους η 
Εταιρία µας ΟΦΕΙΛΕΙ δηλαδή ΧΡΩΣΤΑ και έχει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο σε αυτήν προσωπικό» 
 

Η δική µας εταιρία δεν έχει Ληξιπρόθεσµες ΟΦΕΙΛΕΣ σε κανέναν Οργανισµό 
Κοινωνικής Ασφάλισης όπως φαίνεται και στις βεβαιώσεις που προσκοµίσαµε άρα δεν 
χρειαζόταν από µέρους µας και Υπεύθυνη ∆ήλωση για ανταπόδειξη µιας και αυτό 
βεβαιώνετε επίσηµα από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς φορείς.  
 

Αν θα έπρεπε να προσκοµίσουµε αυτήν την υπεύθυνη ∆ήλωση (που θα µπορούσαµε 
φυσικά να το κάνουµε), θα έπρεπε να αναγραφόταν η λέξη «ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ»  έτσι 
ώστε να γίνετε κατανοητό το περιεχόµενο αυτών που θα έπρεπε να µνηµονεύσουµε σε 
µία δήλωση. 
  

Η ετυµολογίας της λέξης όπως αναφέρετε σε διάφορα λεξικά της Ελληνικής γλώσσα 
έχει ως εξής: 
 

Ετυµολογία 
 

υποχρεούµαι, παθητική φωνή του υποχρεώ (υποχρεώνω), κατά τα αρχαία ρήµατα σε -
όω, -όοµαι 
 

Ρήµα 
 

Υποχρεούµαι  
 

4. (λόγιο) είµαι υποχρεωµένος (να κάνω κάτι) 

 

Συµπέρασµα: ακόµα και αν ήταν υποχρεωτική η Υπεύθυνη ∆ήλωση που ζητάτε 
(περιττή και όχι απαραίτητη κατά την γνώµη µας), η αναγραφή της λέξης «Οφείλουν» 
είναι τουλάχιστον λανθασµένη ή και παραπλανητική, µιας και οδηγεί σε άλλο νόηµα και 
θα έπρεπε να είχε αντικατασταθεί µε άλλη λέξη ίσως την «Υποχρεούνται»  έτσι ώστε 
να γίνει κατανοητό αυτό που ζητούσατε να αναγραφή στη δήλωση. 
 

Για όλα τα παραπάνω και δεδοµένου πώς όλα τα άλλα δικαιολογητικά µας είναι σωστά 
κατατεθειµένα όπως προβλέπετε, παρακαλούµε να προβείτε στην Θεραπεία της 
απόφασής σας και να δεχτείτε την προσφορά µας και τα δικαιολογητικά µας ως ΣΩΣΤΑ 
και ΠΛΗΡΗΣ. 
 

Επι των ανωτέρω ισχυρισµών  της εταιρείας Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   η 

επιτροπή διαγωνισµού έχει να αναφέρει τα εξής :  
                                   

Στο άρθρο  2 παράγραφος  2.8)   η διακήρυξη αναφέρει  :  
 

           Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφεί-
λουν να      προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τις α-
κόλουθες  Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν. 1599/1986:  

  
• ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
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αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
  

• ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς  του ∆ηµοσίου, των 
ΝΠ∆∆ και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

• ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατι-
κής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο 
των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρε-
σίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παρά-
πτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληρο-
φοριών που ζητούνται από το δηµόσιο  
 

• ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος 
από τον ζητούµενο, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. 
 

• ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώ-
µατα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύµφωνα µε τη σχετική µε-
λέτη καθώς τους χρόνους που αναλαµβάνει να τα πραγµατοποιήσει. 
 

• ότι όλα τα υπό προµήθεια είδη είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριµένων εται-
ριών ευρείας κατανάλωσης µε  τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές δι-
ατάξεις αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατώτερης ποιότητας. Η µετα-
φορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Η συσκευασία των υπό προ-
µήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιµα σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.  
 

• (αφορά µόνο τους προµηθευτές γάλακτος) ότι αναλαµβάνει να εγκαταστήσει 
ικανό αριθµό ψυγείων στους χώρους παράδοσης, έχοντας και την ευθύνη συντή-
ρησής τους, για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραδιδοµένων ποσοτήτων 
γάλακτος. 
 

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

     Συνεπώς είναι  ξεκάθαρο από την διακήρυξη και δεν επιδέχεται ερµηνείας  ότι η µη 
προσκόµιση της ανωτέρω   τελευταίας Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/1986 , στην 
οποία θα αναγράφονται αναλυτικά  όλοι οι  Οργανισµοί  Κοινωνικής Ασφάλισης στους 
οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσω-
πικό ,  αποτελεί λόγο  αποκλεισµού από την συνέχιση του διαγωνισµού . 
            
               Μετά τα  παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού, 

                    

                            εισηγείται οµόφωνα  
 

την απόρριψη της ένστασης  της εταιρείας Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  που  υπο-
βλήθηκε εµπρόθεσµα την 12-10-2015 και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 45109 για τους 
λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω. 

 
Η επιτροπή 

   

Μελιάδης Μιλτιάδης 

 

Χαιριστανίδης  Ερωτόκριτος  Λαλές Ευστράτιος 
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    Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, και λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10,  µε αρίθµ. Πρωτ. 45109 ένσταση καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

• Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
 

• Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε δεδοµέ-
νου ότι παρουσίαζε η προσφορά της  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 

• Εγκρίνει την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των κάτωθι διαγω-
νιζόµενων 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 ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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