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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1-9ΝΕ/2018 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  της ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

για την Εγκριση πρακτικών 2-9ΕΠ/2018 και 3-9ΕΠ/2018  της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για 
τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου – 

Μαγνησίας» 
------------- 

 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 31-07-2018  και ώρα 13:30 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 πρακτικών 2-9ΕΠ/2018 και 3-9ΕΠ/2018  της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων στη Μακρινίτσα Βόλου – 
Μαγνησίας)» (Αρ. Διακ. 9/2018 - (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-
2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  και ανακήρυξη 
προσωρινού αναδόχου 

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

Ι. Το από 31-7-2018 και με αριθ. 2-9ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την   αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» των υποβληθέντων, το οποίο αναφέρει:    

Πρακτικό 2-9ΕΠ/2018 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ» 
( Αρ. Διακηρ. 9/2018 - (CPV) : Οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, 

διάφορα προϊοντα διατροφής: 15800000-6)) 
1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 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 ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο 
των τεχνικών προσφορών, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, που ακολούθησε την διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Διακ. 4/2018) που κηρύχθηκε μερικά άγονος, για την 

προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης 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 

2. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών 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. Η Επιτροπή επισημαίνει 
ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των 
τεχνικών 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 «Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά»: 
 
3. Οι υποβληθείσες ηλεκτρονικά τεχνικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του 
υποφακέλου (Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική προσφορά), όπως ελήφθη από την 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως 
ακολούθως: 
 
Πίνακας 1. Προσφορές που υποβλήθηκαν  
 
Επωνυμία Προμηθευτή: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Διεύθυνση e-mail: karakatsanis_an@yahoo.com 
Αριθμός - Α/Α Συστήματος: 62026  
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 09/2018 
Αριθμός Προσφοράς: 105618 
 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
ΤΙΤΛ
ΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΑΠ 

ΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ(1)_signe 

d.pdf 

ΟΧΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΗTΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ

ΣΤΙΚΑ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής όπως αυτά ορίζονται στην 

πρόσκληση 9/2018 για τη σύναψη της 

σύμβασης με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσιότητα. 

ναι ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΥΔ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

 5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης 4/2018 του αρχικού διαγωνισμού, 
οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν στην παρούσα διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο 
της Αναθέτουσας , λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος 
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

α/α Εταιρεία Αριθ. Πρωτ. & ημερομηνία Κατάθεσης 

1 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

457/31-07-2018 

6. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού (4/2018) και συνεχίζει στην 
επόμενη φάση αξιολόγησης . 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 
φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο 
συμμετέχων, και διαπίστωσε ότι: 

β) ο προσφέρων  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατέθεσε ηλεκτρονικά το 
σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών,  σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 4/2018 
Διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού (άρθρο 2.4), και ειδικότερα κατέθεσε: Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το 
διαμορφωμένο από την Αναθέτουσα υπόδειγμα, που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη του 
διαγωνισμού) ψηφιακά υπογεγραμμένο, Τεχνική προσφορά (όπως εξήχθη από το 
ηλεκτρονικό σύστημα), συμπληρωμένο έντυπο Τεχνικής προσφοράς (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της Αναθέτουσας) ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φακέλο, που κατατέθηκε ως ανωτέρω  
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μονογράφηκε δε και σφραγίσθηκε από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο. 
- Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η εταιρεία  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε 
ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:  
1. Εγγύηση συμμετοχής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1. της διακήρυξης 

8. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται προς 
το αρμόδιο για τη λήψη απόφασης όργανο της Αναθέτουσας :   
Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς 
καλύπτει τα ζητούμενα από την διακήρυξη  του αρχικού διαγωνισμού και της πρόσκλησης 
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σε διαπραγμάτευση ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς. 

9. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της 

οικονομικής προσφοράς , η οποία θα αποτυπωθεί σε νεώτερο πρακτικό. 

  
 ΙΙ. Το από 31-7-2018 και με αριθ. 3-9ΕΠ/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ίδιου ως άνω 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, το οποίο αναφέρει :  

Πρακτικό 3-9ΕΠ/2018 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΟΜΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» 
( Αρ. Διακηρ. 9/2018 - (CPV) : Οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 

15110000-2, διάφορα προϊοντα διατροφής: 15800000-6))  
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μμ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 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 ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, που ακολούθησε την 
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Διακ. 4/2018) που κηρύχθηκε 
μερικά άγονος, για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης 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 
 
1. Την  31/07/2018 η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προέβη στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο του φάκελου «Δικαιολογητικά 
διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρίας με την 
επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, στην καταχώριση της προσφοράς 
της, καθώς και των υποβληθέντων από αυτήν δικαιολογητικών και των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ. 2-9ΕΠ/2018 πρακτικό ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης . 

2. Σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 4/2018 του αρχικού 
διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν στην παρούσα 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών της συμμετέχουσας, της 
οποίας η προσφορά έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο. Για την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα 
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διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 62026. 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 
αποσφραγισθεί η προσφορά.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης 
στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της επιτροπής), η προσφορά 
αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική 
προσφορά»: 

3. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του 
υποφακέλου (Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως: 
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Α/Α Συστήματος: 62026 

Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 09/2018 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
 

 
 

Α/Α 

 

 
Α/Α 

Γραμ. 

 
 

ΕΙΔΟ
Σ 

 
 

M.M. 

 
 

ΠΟΣΟ
Τ. 

 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

(€) 

 
ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 
 

1 1 03221200-8 

Οπωροκηπευτικά 

Απροσδι 

όρισ. 

1 6410.78 6.410,78 24 1.538,59 7.949,37 

2 2 15110000-2 

Κρέας 

Απροσδι 

όρισ. 

1 7076.7 7.076,70 24 1.698,41 8.775,11 
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3 3 15800000-6 

Διάφορα 

προϊόντα 

διατροφής 

Απροσδι 

όρισ. 

1 24097.79 24.097,79 24 5.783,47 29.881,26 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 37.585,27  9.020,46 46.605,73 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 37.585,27 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ 

ΛΕΠΤΑ. 

4. Η οικονομική προσφορά που υπέβαλλε η εταιρία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

κρίνεται αποδεκτή για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ του διαγωνισμού, για τα οποία προσέφερε, καθώς 

είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθ. 4/2018 Διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού οι 

όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσιότητα καθώς και με τους όρους της με αριθμό 9/2018 Πρόσκλησης σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

5. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης , που είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενώ η προσφερόμενη 

τιμή αφορά κάθε ΟΜΑΔΑ και σ’ αυτήν περιλαμβάνοται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες  

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την προμήθεια των 

ζητούμενων ποσοτήτων καθώς και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων στις αντίστοιχες 

Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ, κρίνει ότι η προσφορά της εταιρίας  

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ικανοποιητική και είναι η χαμηλότερη 

προσφερόμενη τιμή.  

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα, που μεσολάβησε από 
την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι σήμερα και θα απαιτηθεί για την 
ολοκλήρωση της καθώς και το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης  σύμφωνα με το οποίο «Η ΑΡΣΙΣ 
διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης 
προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ  και για κάθε ΤΜΗΜΑ αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ ή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα του 
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προμηθευτή», εισηγείται την κατακύρωση μικρότερης ποσότητας ειδών για όλες 
τις ΟΜΑΔΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή Μακρινίτσας) σε ποσοστό 20% από τη ζητούμενη με 
τη Διακήρυξη του αρχικού ανοικτού διαγωνισμού και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης , 
καθώς έχει διενεργηθεί ήδη μερική προμήθεια των ειδών λόγω κάλυψης επειγόντων 
αναγκών.  Η συνολική αξία της σύμβασης, που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, μετά την 
οριστική κατακύρωση της προμήθειας και για τη διάρκεια ισχύος της ως 31-12-2018, θα 
διαμορφωθεί ανάλογα με βάση την προαναφερόμενη οικονομική προσφορά του αναδόχου 
(καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ),  μειωμένη κατά ποσοστό 20%  για  την αξία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 
(Δομή ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ) της σύμβασης , δηλαδή η συνολική αξία  κατακύρωσης της σύμβασης 
θα ανέρχεται στο ποσό των 30.070,23€ (τριάντα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και είκοσι τρία 
λεπτά) καθαρή αξία άνευ ΦΠΑ.  
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7. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας την 
αποδοχή της παρακάτω προσφοράς και την κατακύρωση των ζητούμενων προμηθειών, 
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του 
υποψήφιου αναδόχου, ανά ΟΜΑΔΑ, ως εξής : 
 

ΤΜΗΜΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 

Εταιρεία 

Αξία 
χωρίς  
Φ.Π.Α. 

σε ευρώ 

Παρατήρηση 

6 

Α ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

5.128,63 
Χαμηλότερη 

τιμή  

Β ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

5.663,36 
Χαμηλότερη 

τιμή 

Γ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

19.278,24 
Χαμηλότερη 

τιμή 

 
  
 

8. Κατόπιν αυτών , η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθμ. 9/2018 Πρόσκληση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσιότητα, που ακολούθησε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (Διακ. 4/2018) που κηρύχθηκε μερικά άγονος, για την προμήθεια 
διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης 

• τους όρους της με αριθ. 4/2018 Διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού, οι οποίοι 
εξακολουθούν να ισχύουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσιότητα 

• την υποβληθείσα προσφορά 

• τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου περί σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και ειδικότερα του Ν.4412/2016 

• το υπ΄αριθ. 2-9ΕΠ/2018 πρακτικό  της για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των  
τεχνικών προσφορών 

Εισηγείται προς το αρμόδιο για τη λήψη απόφασης όργανο της Αναθέτουσας την 
επιλογή της εταιρίας ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινού αναδόχου για 
όλες τις ΟΜΑΔΕΣ για τις οποίες έχει υποβάλει προσφορά, και συγκεκριμένα για τις 
ΟΜΑΔΕΣ Α,Β και Γ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή Μακρινίτσας), καθώς  και τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 4/2018 του αρχικού 
ανοικτου διαγωνισμού και την Πρόσκληση 9/2018  σε διαδικασίας διαπραγμάτευσης .  

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

 
ΙΙΙ. Ότι με τα παραπάνω πρακτικά η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται 
ομόφωνα την επιλογή της ως άνω εταιρίας ως προσωρινής αναδόχου  
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Αποφασίζουν ομόφωνα 

• ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ  τα Πρακτικά 2-9ΕΠ/2018 και 3-9ΕΠ/2018  της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού για την αποσφράγιση της προσφοράς και την επιλογή της ως άνω 
εταιρίας ως προσωρινής αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια διαφόρων ειδών 
συμπληρωματικής σίτισης για τη Δομή  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη 
Μακρινίτσα Μαγνησίας 

• ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ την κατακύρωση μικρότερης ποσότητας για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή Μακρινίτσας) σε ποσοστό 20% από τις ζητούμενες με τη 
Διακήρυξη του διαγωνισμού ΚΑΙ  την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης  

• Ανακηρύσουν την ως άνω εταιρία προσωρινή ανάδοχο  και συγκεκριμένα: 
1. Για την Ομάδα Α του Τμήματος 6 (Δομή Μακρινίτσας) την εταιρία 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με προσφερόμενη συνολική αξία το ποσό 
των 5.128,63 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

2. Για την Ομάδα Β του Τμήματος 6 (Δομή Μακρινίτσας) την εταιρία 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με προσφερόμενη συνολική αξία το 

ποσό των 5.663,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

3. Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 6 (Δομή Μακρινίτσας) την εταιρία 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με προσφερόμενη συνολική αξία το 

ποσό των 19.278,24 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

 

• Εγκρίνουν και Αναθέτουν στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την 
διενέργεια της επόμενης φάσης του διαγωνισμού  με την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

  
Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 
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