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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2-4ΑΝΕ/2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

για  την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα για 
τα άγονα τμήματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  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. Διακ. 4Α/2019 - (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, 
διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6) 

 
 
 

------------- 
 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 15-03-2019 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 : έγκριση του με αριθ. 3-4ΑΕΠ/2019 Πρακτικού  της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού για την προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα για τα άγονα τμήματα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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. Διακ. 4Α/2019 - (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, 
διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6) -Συστημ. αριθ. διαγωνισμού 
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70914), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών , χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία).   
 

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

Ι. Το από 14-03-2019 και με αριθ. 3-4ΑΕΠ/2019 Πρακτικό εισήγησης για προσφυγή 
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης αναφορικά με τα άγονα Τμήματα του 
διαγωνισμού 

ΙΙ. Την με αριθμό 4Α/2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα της 
σύμβασης, που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της  

IΙΙ. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412-2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών και ειδικότερα τις διατάξεις του  άρθρου  32 παρ. 2 
του ν. 4412/2016 

αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 

ΕΠΙ ΤΟΥ  ΜΟΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου 
ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-
2020, ( ΟΠΣ 5017544) προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ( 
Αρ. Διακ. 4Α/2019) για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης 
για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στη 
Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην 
Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Μαγνησίας και στην Αθήνα. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό , 
στις 08-03-2019, σύμφωνα με την με αριθ. 4Α/2019 Διακήρυξη, η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι δεν είχε υποβληθεί  καμία προσφορά  
για το ΤΜΗΜΑ 1 (Δομή Ωραιοκάστρου), το ΤΜΗΜΑ 2 (Δομή Ταγαράδων), το 
ΤΜΗΜΑ 5 (Δομή Πυλαίας) και το ΤΜΗΜΑ 7 (Δομή Αθήνας),  και για το λόγο αυτό με 
το από 14-03-2019 και με αριθ. 3-4ΑΕΠ/2019 Πρακτικό της η Επιτροπή Διενέργειας 
του διαγωνισμού προτείνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  για τα ως 
άνω ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσιότητα .  

Κατόπιν αυτών :  
1.  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσιότητα ,  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 
του ν. 4412/2016, για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής 
σίτισης για το ΤΜΗΜΑ 1 (Δομή Ωραιοκάστρου), το ΤΜΗΜΑ 2 (Δομή 
Ταγαράδων), το ΤΜΗΜΑ 5 (Δομή Πυλαίας) και το ΤΜΗΜΑ 7 (Δομή 
Αθήνας), για τα οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε εν μέρει άγονος. 
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2. Η  διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ και η σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους θα 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ .  

3. Κατά τη διαπραγμάτευση θα ισχύουν, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση , οι 
όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαγωνισμού που 
προηγήθηκε, όπως αυτοί αναφέρονται στην με αριθμό 4Α/2019 
Διακήρυξη του διαγωνισμού .  

4. Παρέχουμε την σχετική έγκριση και εντολή στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού  να προβεί στις αναγκαίες κατά νόμο ενέργειες για να  
ολοκληρώσει άμεσα τις διαγωνιστικές διαδικασίες για το ΤΜΗΜΑ 1 (Δομή 
Ωραιοκάστρου), το ΤΜΗΜΑ 2 (Δομή Ταγαράδων), το ΤΜΗΜΑ 5 (Δομή 
Πυλαίας) και το ΤΜΗΜΑ 7 (Δομή Αθήνας) του διαγωνισμού με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, ορίζοντας το χρόνο 
διαπραγμάτευσης  έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση στο 
ΕΣΗΔΗΣ της σχετικής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ προς τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης για 5 
επιπλέον ημέρες, εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο για τη 
διευκόλυνση συμμετοχής των οικονομικών φορέων .  

  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
 

( ακολουθούν υπογραφές ) 
 

Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς   
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