
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αριθµ. απόφ.  247/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  29ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-8-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 17938/23-8-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 
τ.Β) , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………… 
Έγκριση ή µη των πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών , τεχνικών προσφορών και οικονοµικών 
προσφορών του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας για 
τα έτη 2021-2022», ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. Σπόντης ∆ηµητριος 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ. 
17677/18-8-2021 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα έξης: 
«ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και οικονοµικών 
προσφορών του ανοικτού διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 11238 /27-5-2021). 
Σχετ.: (α) Το µε Α.Π. 13088/22-6-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
          (β) Το µε Α.Π. 17587/17-8-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Σε συνέχεια των υπό στοιχείων (α) (β) εν θέµατι σχετικών, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 13088/22-6-2021 πρακτικού διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών και του µε αριθµ. 17587/17-8-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του 
ανοικτού διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» . 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης , έγιναν µε την 141/2021 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Ποσό προϋπολογισµού 157.070,00 €. 
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ ) 584/17-5- 2021 και µε την 
ανάληψη υποχρέωσης πολυετών δαπανών µε αριθµ. 3/2021. 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 11238/27-5-2021 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Τρίτη 
22/6/2021. 
Στο διαγωνισµό κατατέθηκαν τρεις προσφορές: 
 

ΑΔΑ: ΨΘΒΓΩΡ6-0ΞΣ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.08.30 12:41:36
EEST
Reason:
Location: Athens



  

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

 

1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

227350 

 

2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

230081 

 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 229692 
Πιο συγκεκριµένα στο µε αριθµ. 13088/22-6-2021 πρακτικό διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών, αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 22 Ιουνίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 11238 /27-05-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 133484 
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008672089.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:  
1) Μπογδάνη Καλλιρόη, Πρόεδρος  
2) Κατσάλης Νικόλαος, Μέλος  
3) Ποντίκα Μαρία, Αναπληρωµατικό Μέλος  
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 15-06-2021 και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 22-06-2021 και ώρα 10:00 π.µ.  
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 133484 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από 
τους παρακάτω συµµετέχοντες:  

 Ονοµατεπώνυµο  Ηµεροµηνία  

υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα  

υποβολής 
προσφοράς  

1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

14/06/2021   12:37:32  

2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

14/06/2021  08:19:28  

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  11/06/2021  11:06:50  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενό των προσφορών.  
 
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 
3. 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 

ΑΔΑ: ΨΘΒΓΩΡ6-0ΞΣ



  

«Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί 
θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού.  
 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

 

1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

227350 

 

2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

230081 

 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 229692 
 
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν 
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι 
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθµός πρωτοκόλλου  

 

1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12643/15-6-2021 

2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12660/15-6/2021 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 12593/14-6-2021 
 
Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους 
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. 
 
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες. Οι διαγωνιζόµενοι και τα 
δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιολογητικά  

1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. ΤΕΥ∆  
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ  
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2  
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α ΙΚΕ  
8. Α∆ΕΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
9. Α∆ΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
10. ΕΒΟΛ-ISO 22000  

ΑΔΑ: ΨΘΒΓΩΡ6-0ΞΣ



  

11. ΕΒΟΛ-ISO 9001  
12. TEΧNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ TAXIS - Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
14. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
16. ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΕΜΗ  
17. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΓΕΜΗ  
18. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΜΗ  
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕ  
20. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
21. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
22. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  
23.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
24. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α 
ΙΚΕ  
25. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 1 ΓΙΑ ΠΑΡ. 1.7  
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2 ΓΙΑ ΠΑΡ. 1.7  
3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
4. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
6. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
7. Α∆ΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
8. ΤΕΥ∆  
9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 1 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000  
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001  
14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ nonGMOs  
15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 3,5%  
16. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
17. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  
18. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
21. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΩΜΑ  
22. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000  
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
3. ΤΕΥ∆  
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ  
7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:  

• Ο οικονοµικός φορέας ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο ΤΕΥ∆ Μέρος ΙΙ: 
Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα στο πεδίο Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις 
ικανότητες άλλων φορέων απάντησε ΟΧΙ.  

Στο µέρος IV: Κριτήρια επιλογής στο πεδίο Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα ο οικονοµικός φορέας 
δήλωσε ότι διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, πλήρως εξοπλισµένες, ψυγεία και φορτηγά ψυγεία 
εφοδιασµένα µε ηλεκτρονικά καταγραφικά θερµοκρασίας συνεχώς, άδειες κτηνιατρικής για τα ζωϊκής 
προέλευσης προϊόντα, για τη σωστή αποθήκευση, συντήρηση και µεταφορά των προϊόντων. Επίσης δήλωσε 
ότι διαθέτει ISO 22000:2018. Αριθµός µητρώου 04915009 και αναφ. Επιθ. µε αρ. ΗΙ-1051/2020. Άδειες κτην. 
Υπηρεσίας Κοζάνης: EL-58-47 και εγκατ. Κ.Α.Ε. F.266.  
Από τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά προκύπτει ότι διαθέτει 
ιδιόκτητες µισθωµένες εγκαταστάσεις για εµπορική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών προς πώληση 
προς τρίτους (προϊόντων ζωϊκης προέλευσης) Αρ. Έγκρισης EL-58-47.  
Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ψυκτικής αποθήκης για την αποθήκευση και συντήρηση νωπών και 
κατεψυγµένων, τυποποιηµένων και συσκευασµένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης (γαλακτοκοµικών) έχει 
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χορηγηθεί στην εταιρεία ΓΑΤΑΣ LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και όχι στην 
εταιρεία ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α ΙΚΕ.  
‘Ολα τα οχήµατα (φορτηγά ψυγεία), ανήκουν στην εταιρεία ΓΑΤΑΣ LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και όχι στην εταιρεία ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α ΙΚΕ όπως αυτό προκύπτει από τις άδειες 
κυκλοφορίας που υποβλήθηκαν.  
Ο οικονοµικός φορέας µε δήλωση του δηλώνει ότι συνεργάζεται αποκλειστικά µε την εταιρεία ΓΑΤΑΣ 
LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία και διαθέτει τον κατάλληλο 
τεχνικόεξοπλισµό καθώς και τα φορτηγά ψυγεία. Για την απόδειξη της συνεργασίας αυτής υποβλήθηκε και το 
ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των δύο εταιρειών.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η εταιρεία ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α ΙΚΕ στηρίζεται στην εταιρεία ΓΑΤΑΣ 
LOGISTICS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δεν έχει γίνει καµία αναφορά για αυτό στο 
ΤΕΥ∆. Ο οικονοµικός φορέας έχει συµπληρώσει εσφαλµένα το ΤΕΥ∆ και για τον λόγο αυτό ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
η προσφορά του από τον διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6 περ. β της διακήρυξης. 

• Ο οικονοµικός φορέας ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. στο ΤΕΥ∆ στο Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 
στο πεδίο Γ:Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα στην περ. 1 απάντησε ΝΑΙ ενώ θα έπρεπε να 
αναγράφει αναλυτικά τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισµό και τις σχετικές 
άδειες που διαθέτει.  

Στην τεχνική προσφορά του δεν εχει προσκοµίσει κανένα δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι διαθέτει 
άδεια λειτουργίας, ότι διαθέτει τα κατάλληλα οχήµατα για την µεταφορά των ειδών καθώς δεν έχει υποβάλλει 
και αντίγραφα των σχετικών αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων.  
Ο οικονοµικός φορέας έχει συµπληρώσει εσφαλµένα το ΤΕΥ∆ και για τον λόγο αυτό ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η 
προσφορά του από τον διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6 περ. β της διακήρυξης.  

• Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς του οικονοµικού φορέα, 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πληροί τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης και γίνεται ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ η προσφορά του.  

Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς που φέρεται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές που έχουν 
καταθέσει οι συµµετέχοντες για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).  
 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά 
φύλλο.  
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιολογητικά  
1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
1. ΤΕΥ∆  
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ  
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2  
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α ΙΚΕ  
8. Α∆ΕΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
9. Α∆ΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 
10. ΕΒΟΛ-ISO 22000  
11. ΕΒΟΛ-ISO 9001  
12. TEΧNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ TAXIS - Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
14. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
16. ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΕΜΗ  
17. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΓΕΜΗ  
18. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΜΗ  
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕ  
20. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
21. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
22. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  
23. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
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24. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α 
ΙΚΕ  
 

2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000  
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση λόγω αναµονής των απαντήσεων του ελέγχου εγκυρότητας των 
εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων.  
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε στις 24-06-2021.  
Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 28-06-2021 και ώρα 8:00 π.µ. Μετά την πιστοποίηση της εγκυρότητας 
των εγγυητικών επιστολών και λαµβάνοντας υπόψη:  
1. την υπ’ αριθ. 11238/27-5-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές  
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
4. την υπ’ αριθ. 584/17-5-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την 3/2021 πολυετής δέσµευση.  
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 
προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή:  
1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

 

1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

227350 

 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 229692 
 
3. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
στο παρόν πρακτικό:  

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

 

 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

230081 

 
 
4. Τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµό µε το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του 
οικονοµικού φορέα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. ….»  
Επίσης στο µε αριθµ. 17587/17-8-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοικτού 
διαγωνισµού αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 17/08/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.µ. 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε 
την υπ' αριθµόν 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να 
προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γάλακτος για τους 
εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022» (Αριθµ. 
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∆ιακήρυξης 11238/27-5-2021) , η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 133484 αριθµό 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 
21PROC008672089. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Μπογδάνη Καλλιρρόη, Πρόεδρος 
2) Κατσάλης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 
3) Μαυρίδου Μυροφόρα, Τακτικό Μέλος 
1. Την 22/6/2021 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φάκελου «∆ικαιολογητικά διαγωνισµού - Τεχνική προσφορά» 
των διαγωνιζοµένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην 
καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από 
αυτούς δικαιολογητικών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου αυτών στο υπ’αριθ. 
13088/22-6-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
2. Σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 της διακήρυξης και την µε αριθµ. πρωτ. 
17176/12-08-2021 ειδική πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τους προσφέροντες, η 
Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το 
προηγούµενο στάδιο. 
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 133484. Η 
Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια, τα µέλη 
της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά 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 αποσφραγίσθηκε ο 
υποφάκελος «οικονοµική προσφορά». 
3. Η µοναδική αποδεκτή υποβληθείσα οικονοµική προσφορά, κατά το 
προηγούµενο στάδιο, παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονοµική 
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 
Α/Α ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς 

ΜΕΡΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς 

1 
∆ΗΜΟΣ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

139.000 0,740 
102.860,000 

 ΣΥΝΟΛΟ 102.860,000 
Φ.Π.Α. 13.371,800 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

116.231,80€ 

 
Οι οικονοµικές προσφορές των οικονοµικών φορέων ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι.Κ.Ε. και 
ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν ελήφθπσαν υπόψη, καθώς οι προσφορές 
των οικονοµικών φορέων απερρίφθησαν στο στάδιο ελέγχου των τεχνικών 
προσφορών «δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά». 
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Η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης. 
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή είναι η εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ποσό οικονοµικής προσφοράς 

1 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 

0,74€ /ανά λίτρο 

 

Συνεπώς, η χαµηλότερη και µοναδική οικονοµική προσφορά είναι του οικονοµικού 
φορέα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε., η οποία ανέρχεται στο 
ποσό 116.231,80€(µε ΦΠΑ). 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ' αριθ. 11238/27-5-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ’αριθ. 13088/22-6-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών 
5. την υπ' αριθ. 584/17-5-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την 3/2021 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών. 
6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου 
ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ Ια του άρθρου 4 του Π∆ 
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. ως 
προσωρινού αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος για τους 
εργαζοµένους στο ∆ήµο Για τα έτη 2021-2022» γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται…» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

 
Αριθµ. Απόφ. 247/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σύµφωνα µε τον ν. 4782/2021 
3. τις διατάξεις του ν 4555/2016 
4. Την µε αριθµ. 9695/12-5-2021 µελέτη της προµήθειας 
5. Το πρωτογενές αίτηµα 21REQ008597245 , το εγκεκριµένο αίτηµα 21REQ008626890 ( πολυετής δέσµευση) 
µε Α/Α 3/2021 & την Α.Α.Υ. 584/17-5-2021 
6. την υπ’αριθµ 141/2021 ΑΟΕ 
7. την υπ’αριθµ. 11238/27-5-2021 διακήρυξη  
8. το µε αριθµ. 13088/22-6-2021 πρακτικό διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών και το µε αριθµ. 17587/17-8-2021 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του 
ανοικτού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α)Εγκρίνει το µε αριθµ. 13088/22-6-2021 πρακτικό διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών και το µε αριθµ. 17587/17-8-2021 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοικτού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2021-2022», τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
Β). Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και  
 1. απορρίπτει τις προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω σχετικό πρακτικό: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

 

1 ΕΛΙΜΙΩΤΙ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

227350 

 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 229692 
 
2. αποδέχεται την προσφορά που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και πιο συγκεκριµενα: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

 

1 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

230081 

 
 
Γ). Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.»  ως 
προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια γάλακτος για τους 
εργαζοµένους στο ∆ήµο για τα έτη 2021-2022», γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 0,74€ /ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ. 
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή κατ’ εφαρµογή του αρ 3.4 της υπ’αριθµ. 11238/27-5-2021 
διακήρυξης ∆ηµάρχου. 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  247/2021. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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