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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2-9ΝΕ/2018 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ    

για την Εγκριση πρακτικού 4-9ΕΠ/2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 

κήρυξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ» 

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Αρ. Πρόσκλησης 9/2018 - (CPV) : Οπωροκηπευτικά: 03221200-8, 
 κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊοντα διατροφής: 15800000-6) 

 
 

------------- 
 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 17-8-2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα  15.00 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 4-9ΕΠ/2018 της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού για την προμήθεια ««ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΟΜΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ» 
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, 
Αρ. Πρόσκλησης 9/2018 - (CPV) : Οπωροκηπευτικά: 03221200-8,  κρέας: 15110000-2, 
διάφορα προϊοντα διατροφής: 15800000-6)– Συστημ. αριθ. διαγωνισμού 62026), που 
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την 
κατακύρωση της Συμβασης   

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

Ι. Το από 31-7-2018 και με αριθ. 2-7ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίστηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η 
υποβληθείσα στο διαγωνισμό  τεχνική προσφορά , 
 
ΙΙ. Το από 31-7-2018 και με αριθ. 3-7ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίστηκε η υποβληθείσα στο διαγωνισμό  οικονομική 
προσφορά , 
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 ΙΙΙ. Το από 17-8-2018 και με αριθ. 4-9ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου , ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το οποίο έχει ως εξής :  

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 17-8-2018, ημέρα Παρασκευή 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 της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσιότητα, μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων 
ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη 
Μακρινίτσα Βόλου- Μαγνησίας  με αριθμ. πρόσκλησης 9/2018, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 
62026 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και δημοσιεύθηκε νομίμως. 

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

 Η Επιτροπή , σε απαρτία ,  λαμβάνοντας υπόψη :  
- Την με αριθ. 9/2018 Πρόσκληση  
- Τη διακήρυξη 4/2018 του αρχικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εξακολουθούν 

να ισχύουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, 
- Τo με αριθμό 2-9ΕΠ-2018 / 31-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής για την αποσφράγιση 

των τεχνικών προσφορών  
- Τo με αριθμό 3-9ΕΠ-2018 / 31-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής για την αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών 
-  το με αριθμό 1-9ΝΕ/2018/ 31-07-2018 Πρακτικό  των νομίμων εκπροσώπων της 

ΑΡΣΙΣ , με το οποίο εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποβληθείσας 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του 
Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων στη Μακρινίτσα Βόλου – 
Μαγνησίας) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

 
- την από 01-08-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση προς τον ως άνω προσωρινό ανάδοχο  για 

την  υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπίστωσε τα εξής :  
- Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή 

συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό 
αριθμό 62026 και διαπίστωσε ότι  ο οικονομικός φορέας,  έχει υποβάλει εμπρόθεσμα 
ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων .pdf , όπως 
ορίζεται στη Διακήρυξη, τα κάτωθι ηλεκτρονικά αρχεία :  

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου διευθύνοντος συμβούλου για γενική χρήση 
- Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης 
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ του διευθύνοντος 

συμβούλου 
- Υπογεγραμμενη κατάσταση μέσων για την εκτέλεση της σύμβασης  
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- Υπογεγραμμένη κατάσταση προμηθευτών  
- Αντίγραφα ισολογισμών των τριών  προηγούμενων ετών 
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016, καθώς και ότι 
δε συντρέχουν οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι αποκλεισμού 

- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, το οποίο αποδεικνύει πως η εταιρία δεν έχει τεθεί υπο 
εκκαθάριση  με απόφαση των εταίρων 

- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
- Αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εξουσιοδοτείται ο διευθύνων 

σύμβουλος να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό 
- Πιστοποιητικό ότι δεν εκδόθηκε σε βάρος της εταιρίας απόφαση που να τους 

κηρύσσει σε πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει τεθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για υπαγωγή υατής σε καθεστώς 

ειδικής εκκαθάρισης 

- Ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί τελεσιδίκως σε βάρος της εταιρίας 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.  

2. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλει 
εμπρόθεσμα και νομότυπα όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , καθώς υπέβαλλε αυτά 
ηλεκτρονικά , μέσω του συστήματος εντός της τασσόμενης από τη Διακήρυξη προθεσμίας 
και υπέβαλλε τα πρωτότυπα έγγραφα στην Αναθέτουσα σε σφραγισμένο φάκελο , σύμφωνα 
με τους όρους της Διακήρυξη , με αριθ. πρωτ.  478/ 16-08-2018 & 479/ 17-08-2018. 

 
 Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας  ως εξής :  
Την κήρυξη του προαναφερόμενου οικονομικού φορέα, ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ( ΑΦΜ 081328274) , ως οριστικό ανάδοχο προμηθειών και την κατακύρωση της 
σύμβασης ως εξής: 

1. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 6 (Δομή Μακρινίτσας) την εταιρία 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 5.128,63 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

2. Για την Ομάδα Β του Τμήματος 6 (Δομή Μακρινίτσας) την εταιρία 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 5.663,36 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
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3. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 6 (Δομή Μακρινίτσας) την εταιρία 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 19.278,24 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ  

 
Τέλος , η Επιτροπή  αποφάσισε να υποβάλει προς έγκριση το παρόν Πρακτικό στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας αρχής ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ .  

 
 

IV.   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. 4-9ΕΠ/2018 από 17/08/2018 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για 
την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 
ασυνόδευτων στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας) » (Αρ. πρόσκλησης: 09/2018- 
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 62026) έως 31-12-2018. 

 Β) την κατακύρωση των ζητούμενων προμηθειών και την κήρυξη ως «οριστικού αναδόχου» 

της εταιρίας για τις αντίστοιχες ΟΜΑΔΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή Μακρινίτσα Μαγνησίας) : 

 

ΤΜΗΜΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 

Εταιρεία 

Αξία 
χωρίς  
Φ.Π.Α. 

σε ευρώ 

6 

Α ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 5.128,63 

Β ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 
5.663,36 

Γ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 19.278,24 
 

 

Και 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι κανένας άλλος υποψήφιος δεν υπέβαλε 
προσφορά στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 9/2018 πρόσκλησης,  

 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. 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

  
Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 
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