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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4-4ΝΕ/2018 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ    
για την Εγκριση πρακτικού 4-4ΕΠ/2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 

κήρυξη οριστικού αναδόχου για τμήματα της προμήθειας «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων 

ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη 

(Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα) » 

------------- 

 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 19-7-2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα  12.30 μ.μ. , στο 
υποκατάστημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην οδό Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατίας, 
συνήλθαν σε συνεδρίαση οι νόμιμοι εκπρόσωποί της , κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό 
της .  
Παρέστησαν οι: 
1.Νικόλαος Γαβαλάς 
2. Αικατερίνη Πούτου 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αναγνώσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
ακολούθησε  διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης επ΄αυτών , ως ακολούθως . 
Θέμα ΜΟΝΟ : Εγκριση πρακτικού 4-4ΕΠ/2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες των 

Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, 

Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και 

στην Αθήνα (Αρ. Διακ. 4/2018 - (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, 

διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6)– Συστημ. αριθ. διαγωνισμού 57908), που 

αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων και 

την κατακύρωση Ομάδων της Συμβασης   

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΑΡΣΙΣ επί του άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αφού έλαβαν υπόψη : 

Ι. Το από 20-6-2018 και με αριθ. 1-4ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίστηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
υποβληθείσες στο διαγωνισμό  τεχνικές προσφορές  

  
 ΙΙ. Το από 21-6-2018 και με αριθ. 2-4ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ίδιου ως άνω  
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές 
προσφορές των οικονομικών φορέων ,   
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 ΙΙΙ. Το από 18-7-2018 και με αριθ. 4-4ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων , το οποίο έχει ως εξής :  
 

 
 

 
Πρακτικό  4-4ΕΠ/2018 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
της  ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

για την προμήθεια 
«ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην 
Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα) » 
(Αρ. Διακ. 4/2018 - (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα 
προϊόντα διατροφής: 15800000-6) 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 19-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο στο υποκατάστημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, 
που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην οδό 
Εγνατίας 30, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
η οποία συγκροτήθηκε με την από 1-1-2018 απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης , που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης- υπόδησης  με αριθμ. Διακήρυξης 4/2018, , η οποία 
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 57908 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
18PROC003146631. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 
1) Ακαντζιλιώτη Κυριακή, Πρόεδρος 
2) Μότσιου Βασιλική, μέλος 
3) Δάγου Ευγενία, μέλος 

 Η Επιτροπή , σε απαρτία ,  λαμβάνοντας υπόψη :  
- Τους όρους της με αριθ. 4/2018 Διακήρυξης του διαγωνισμού  
- Τα με αριθμούς 1-4Π/2018 και 2-4ΕΠ/2018 Πρακτικά της Επιτροπής για την 

αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών αντίστοιχα 
-  το με αριθμό 2-4ΝΕ/2018 Πρακτικό  των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ , με το 

οποίο εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποβληθέντων τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για όλες τις 
ΟΜΑΔΕΣ των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τις οποίες έχουν υποβληθεί προσφορές, εκτός από τις 
ΟΜΑΔΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή Μακρινίτσας) για τις οποίες δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά. Συγκεκριμένα, οι προσωρινοί ανάδοχοι είναι οι εξής: 

 
 

 



 

3 

 

ΤΜΗΜΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 

Εταιρεία 

Αξία 
χωρίς  
Φ.Π.Α. 

σε ευρώ 

Παρατήρηση 

1 

Α 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 829,00 

Χαμηλότερη 
τιμή  

Β 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 799,50 

Χαμηλότερη 
τιμή 

Γ 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 6.941,26 

Χαμηλότερη 
τιμή 

2 

Α 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 606,40 

Χαμηλότερη 
τιμή 

Β 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 147,20 

Χαμηλότερη 
τιμή 

Γ Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε Ε. 

5.423,50 
Χαμηλότερη 

τιμή 

3 

Α ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 7.994,00 

Χαμηλότερη 
τιμή 

Β ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 4.243,00 

Γ ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 13.130,60 

4 

Α ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 608,00 Χαμηλότερη 
τιμή Γ ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 4,375,14 

5 

Α 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 989,55 

Χαμηλότερη 
τιμή 

Β 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 699,10 

Χαμηλότερη 
τιμή 

Γ 
ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 6.258,76 

Χαμηλότερη 
τιμή 

7 

Α ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ. 

5.543,25 
Χαμηλότερη 

τιμή 

Β 
ΑΦΟΙ ΡΟΥΠΑ Ο.Ε. 8.055,50 

Χαμηλότερη 
τιμή 

Γ ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

7.814,95 
Χαμηλότερη 

τιμή 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

 
- την από 28-06-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση προς τους ως άνω προσωρινούς αναδόχους  

για την  υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και την παράταση , που χορηγήθηκε 
από την Επιτροπή για τη συμπλήρωση των υποβληθέντων αρχικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ  
δικαιολογητικών κατακύρωσης   διαπίστωσε τα εξής :  

Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης , η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό 
αριθμό 57098 και διαπίστωσε ότι  ο οικονομικός φορέας ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. έχει 
υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή 
αρχείων .pdf , όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία :  

- Στοιχεία επιχείρησης από το Taxisnet 
- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 
- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή 
- Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε βάρος της περιουσίας της διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ούτε εκδόθηκε απόφαση που να τη θέτει σε 
αναγκαστική διαχείριση 

- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής- εξυγίανσης 
- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αγωγής λύσεως εταιρίας 
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση 
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
- Ε3 2014-2016  
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη λύσης και θέσεως της εταιρίας σε εκκαθάριση 
- Ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί τελεσιδίκως σε βάρος της μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

- Υπογεγραμμένη κατάσταση μέσων και προμηθευτών 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό των νομίμων εκπροσώπων  οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι αποκλεισμού 
- Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης  με κωδικοποίηση 
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο 
- Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
- Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ 
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Ο οικονομικός φορέας Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. έχει υποβάλει εμπρόθεσμα 
ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων .pdf , όπως 
ορίζεται στη Διακήρυξη, τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία :  

- Στοιχεία επιχείρησης από το Taxisnet 
- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 
- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή 
- Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε βάρος της περιουσίας της διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ούτε εκδόθηκε απόφαση που να τη θέτει σε 
αναγκαστική διαχείριση 

- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής- εξυγίανσης 
- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αγωγής λύσεως εταιρίας 
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση 
- Ε3 2013-2017  
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη λύσης και θέσεως της εταιρίας σε εκκαθάριση 
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
- Ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί τελεσιδίκως σε βάρος της μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

- Υπογεγραμμένη κατάσταση προμηθευτών 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό των νομίμων εκπροσώπων  οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι αποκλεισμού 
- Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 
- Ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης 
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Πέλλας 
- Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
- Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ 
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ 
- Άδεια κυκλοφορίας οχήματος 

 
 

Ο οικονομικός φορέας ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά στον 
ηλεκτρονικό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων .pdf , όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, 
τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία :  

- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 
- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή 
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- Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε βάρος της περιουσίας της διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ούτε εκδόθηκε απόφαση που να τη θέτει σε 
αναγκαστική διαχείριση 

- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής- εξυγίανσης 
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση 
- Ισολογισμοί 2014-2016 
- Ε3 2017  
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη λύσης και θέσεως της εταιρίας σε εκκαθάριση 
- Πρακτικό εκπροσώπησης εταιρίας έναντι τρίτων 
- ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύστασης  του 

καταστατικού της εταιρίας 
- ΦΕΚ ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της τροποποίησης 

του καταστατικού της εταιρίας 
- Καταστατικό της εταιρίας 
- Ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί τελεσιδίκως σε βάρος της μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

- Υπεύθυνη δήλωση διευθύνοντος συμβούλου για εξοπλισμό και οχήματα 
- Υπεύθυνη δήλωση διευθύνοντος συμβούλου για προμηθευτές 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του διευθύνοντος συμβούλου 

οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι αποκλεισμού 
- Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 
- Ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης 
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο  
- Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
- Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ 
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ 
- Άδεια κυκλοφορίας οχήματος 

 
 

Ο οικονομικός φορέας ΑΦΟΙ ΡΟΥΠΑ Ο .Ε. έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά 
στον ηλεκτρονικό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων .pdf , όπως ορίζεται στη 
Διακήρυξη, τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία :  

- Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης 
- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή 
- Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
- Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής- εξυγίανσης 
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- Αντίγραφα ποινικού μητρώου εταίρων για γενική χρήση 
- Ε3 2014-2016  
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη λύσης και θέσεως της εταιρίας σε εκκαθάριση 
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  
- Ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί τελεσιδίκως σε βάρος της μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

- Υπεύθυνη δήλωση εταίρων  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

- Υπεύθυνη δήλωση εταίρων ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι αποκλεισμού 

- Καταστατικό εταιρίας 
- Καταστατικό τροποποίησης εταιρίας 
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο 
- Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
- Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ 
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ 
- Άδεια κυκλοφορίας οχήματος 
- Πιστοποιητικά ISO προμηθευτών 

 
 

2. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν 
υποβάλει εμπρόθεσμα και νομότυπα όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθώς 
υπέβαλλαν αυτά ηλεκτρονικά , μέσω του συστήματος εντός της τασσόμενης από τη 
Διακήρυξη προθεσμίας και υπέβαλλαν τα πρωτότυπα έγγραφα στην Αναθέτουσα σε 
σφραγισμένο φάκελο , σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξη , με τους ακόλουθους 
αριθμούς πρωτοκόλλου:   

 

ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 425/ 06-07-2018& 434/ 13-07-2018 

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε 423-06-07-2018& 435/ 13-07-2018 

ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε 422/ 06-07-2018& 439/19-07-2018 

ΑΦΟΙ ΡΟΥΠΑ Ο.Ε 419/ 05-07-2018 & 437/ 17-07-2018 

 
 

 Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας την κήρυξη των προαναφερόμενων οικονομικών φορέων ως οριστικούς 
αναδόχους των ζητούμενων προμηθειών και την κατακύρωση της σύμβασης ως εξής: 
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1. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 1 (Δομή Ωραιοκάστρου) την εταιρία ΑΦΟΙ 
ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 829,00 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

2. Για την Ομάδα Β του Τμήματος 1 (Δομή Ωραιοκάστρου) την εταιρία ΑΦΟΙ 
ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 799,50 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

3. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 1 (Δομή Ωραιοκάστρου) την εταιρία ΑΦΟΙ 
ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 6.941,26 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

4. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 2 (Δομή Ταγαράδων) την ετιαρία ΑΦΟΙ 
ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 606,40 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

5. Για την Ομάδα Β του Τμήματος 2 (Δομή Ταγαράδων) την εταιρία ΑΦΟΙ 
ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 147,20 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

6. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 2 (Δομή Ταγαράδων) την εταιρία Ν. 
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 5.423,50 
χωρίς ΦΠΑ 

7. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ 
Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 7.994,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

8. Για την Ομάδα Β του Τμήματος 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ 
Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 4.243,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

9. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ 
Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 13.130,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

10. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 4 (Δομή Έλλη) την εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ 
Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 608,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

11. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 4 (Δομή Έλλη) την εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ 
Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 4.375,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

12. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 5 (Δομή Πυλαίας) την εταιρία ΑΦΟΙ 
ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 989,55 ευρώ ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

13. Για την Ομάδα Β του Τμήματος 5 (Δομή Πυλαίας) την εταιρία ΑΦΟΙ 
ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 699,10 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

14. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 5 (Δομή Πυλαίας) την εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ 
Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 6.258,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

15. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 7 (Δομή Αθήνας) την εταιρία ΑΜΑΝΤΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ με συνολική συμβατική αξία το 
ποσό των 5.543,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

16. Για την Ομάδα Β του Τμήματος 7 (Δομή Αθήνας) την εταιρία ΑΦΟΙ ΡΟΥΠΑ Ο.Ε. 
με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 8.055,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

17. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 7 (Δομή Αθήνας) την εταιρία ΑΜΑΝΤΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ.Ε. με συνολική συμβατική αξία το 
ποσό των 7.814.95 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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Τέλος , η Επιτροπή  αποφάσισε να υποβάλει προς έγκριση το παρόν Πρακτικό στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας αρχής ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ .  
 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λύθηκε η συνεδρίαση.  
 
  

 
IV.   Ότι με τα παραπάνω πρακτικά η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται 

ομόφωνα την επιλογή των ως άνω εταιριών ως οριστικών αναδόχων,  

Αποφασίζουν ομόφωνα 
Α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού με αριθ. 4-4ΕΠ/2018 από 18/07/2018 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για 
την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη 
(Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη 
Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα) » (Αρ. διακήρυξης: 04/2018- Συστημικός 
αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 57908) έως 31-12-2018. 

 Β) την κατακύρωση των ζητούμενων προμηθειών και την κήρυξη ως «οριστικών αναδόχων» 

των εταιριών , που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, για τις αντίστοιχες ΟΜΑΔΕΣ και 

ΤΜΗΜΑΤΑ του διαγωνισμού  : 

ΤΜΗΜΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 

Εταιρεία 

Αξία 
χωρίς  
Φ.Π.Α. 

σε ευρώ 

1 

Α ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 829,00 

Β ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 799,50 

Γ ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 6.941,26 

2 

Α ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 606,40 

Β ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 147,20 

Γ Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε Ε. 

5.423,50 

3 

Α ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 7.994,00 

Β ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 4.243,00 

Γ ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 13.130,60 

4 

Α ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 608,00 

Γ ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 4,375,14 

5 Α ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 989,55 
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Β ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 699,10 

Γ ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΑΤΟΥ Ο.Ε. 6.258,76 

7 

Α ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ. 

5.543,25 

Β ΑΦΟΙ ΡΟΥΠΑ Ο.Ε. 8.055,50 

Γ ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

7.814,95 

 

και 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την κοινοποίηση της 
παρούσας απόφασης κατακύρωσης κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, με τη ρητή 
επισήμανση ότι η απόφαση κατακύρωσης παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,   
εφόσον και όταν κοινοποιηθεί στον προσωρινό ανάδοχο. 
Επισημαίνεται  ότι τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως 
η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην 
παράγραφο 3.4. της Διακήρυξης 4/2018 βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 
στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

  
Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 
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