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  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4-4ΑΝΕ/2019 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση  της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για  τμήμα του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 70914) 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. 4Α/2019 
- (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 
15800000-6) και επαναδιατύπωση (ορθή επανάληψη) του με αριθμού 3-4ΑΝΕ/2019 
Πρακτικού νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ για την κήρυξη των οριστικών αναδόχων . 

 

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

 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 10-05-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00 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:  Ακύρωση  της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για  τμήμα του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 70914) 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. 4Α/2019 
- (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 
15800000-6) και επαναδιατύπωση (ορθή επανάληψη) του με αριθμού 3-4ΑΝΕ/2019 
Πρακτικού νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ για την κήρυξη των οριστικών αναδόχων . 

 

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

Ι. Την με αριθμό 4Α/2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού, που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
( ΑΔΑΜ 19PROC004501101)  και στο ΕΣΗΔΗΣ ( αριθ. 70914)  

ΙΙ. Το από 08-03-2019 και με αριθ. 1-4ΑΕΠ/2019 και το από 12-03-2019 και με αριθ. 
2-4ΑΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τα οποία 
αποσφραγίστηκαν οι υποβληθείσες στο διαγωνισμό  τεχνικές και οικονομικές προσφορές 
αντίστοιχα 

ΙΙΙ. Το από 14-3-2019 και με αριθ. 1-4ΑΝΕ/2019 Πρακτικό των Νομίμων Εκπροσώπων 
με το οποίο κηρύχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι,  

ΙV. Το από 10-04-2019 και με αριθ. 4-4ΑΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
των προσωρινών αναδόχων.  

V. To από 10-4-2019 και με αριθ. 3-4ΑΝΕ/2019 Πρακτικό των Νομίμων Εκπροσώπων 
με το οποίο κηρύχθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι  
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VI. Tην από 9-5-2019 Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με την 

οποία η Επιτροπή εισηγείται : 

 α) την μερική ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, ήτοι την ακύρωση 
της διαδικασίας ως προς την ΟΜΑΔΑ Β (κρέας) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ( Δομή Φριξος  Αλεξ/λης) 

λόγω του γεγονότος ότι εμφιλοχώρησε εσφαλμένα αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού 
προσφέροντα ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ για το ΤΜΗΜΑ 3-ΟΜΑΔΑ Β και εσφαλμένα 
ακολούθησε κήρυξη αυτού ως οριστικού αναδόχου για το συγκεκριμένο τμήμα της 

σύμβασης με το με αριθμό 3-4ΑΝΕ/2019 Πρακτικό νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ, ενώ η 

προσφορά του έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη , αφού η προσφερόμενη τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε με την με 
αριθμό 4Α/2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού,  

β) την υλοποίηση της προμήθειας του συγκεκριμένου τμήματος με νέα διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος και για λόγους ανωτέρας βίας , καθώς η 
προμήθεια αφορά την τακτική  σίτιση των ανηλίκων φιλοξενουμένων ανηλίκων στη Δομή και  

γ) την επαναδιατύπωση και ορθή επανάληψη της  υπό στοιχείο (3) διάταξης του με 
αριθμό 3-4ΑΝΕ/2019 Πρακτικού νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ με το οποίο κηρύχθηκαν οι 
οριστικοί ανάδοχοι της προμήθειας , καθώς εκ παραδρομής και λόγω αναριθμητισμού 
αναφέρεται σε αυτό ότι  «Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία 

ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 4.739,46€ (τέσσερις 

χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) άνευ ΦΠΑ»  , αντί του ορθού 
« Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ με 

συνολική συμβατική αξία το ποσό των 3.749,63 € (τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα  
ευρώ και εξήντα τρία  λεπτά) άνευ ΦΠΑ»  

VII.Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2019 περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και ειδικότερα το άρθρο 106 του νόμου αυτού καθώς και τη συναφή διάταξη του άρθρου 3.5 
της με αριθ. 4Α-2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού  
Και μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1) την μερική ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, ήτοι την ακύρωση 

της διαδικασίας ως προς την ΟΜΑΔΑ Β (κρέας) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ( Δομή Φριξος  
Αλεξ/λης) κατ΄αποδοχή της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού 

2) την ανάθεση στο αρμόδιο τμήμα προμηθειών της ΑΡΣΙΣ , στα πλαίσια του έργου 
ΜΕΤΟΙΚΟΣ,  υλοποίησης της προμήθειας του συγκεκριμένου τμήματος με νέα 
διαδικασία , που θα γίνει με απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος και 
για λόγους ανωτέρας βίας , καθώς η προμήθεια αφορά την τακτική  σίτιση των 
ανηλίκων φιλοξενουμένων ανηλίκων στη Δομή και υπάρχει άμεση ανάγκη 
κάλυψης των αναγκών διατροφής με το συγκεκριμένο είδος ( κρέας)  

3) την επαναδιατύπωση της  υπό στοιχείο (3) διάταξης του προγενέστερου με 
αριθμό 3-4ΑΝΕ/2019 Πρακτικού νομίμων εκπροσώπων  με το οποίο κηρύχθηκαν 

οι οριστικοί ανάδοχοι της προμήθειας μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας ( αρ. 

Διακ. 4Α/2019) , καθώς εκ παραδρομής και λόγω αναριθμητισμού αναφέρεται σε 
αυτό ότι  «Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία ΖΗΣΙΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 4.739,46€ (τέσσερις 
χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) άνευ ΦΠΑ»  , αντί 

του ορθού « Για την Ομάδα Γ του Τμήματος 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία ΖΗΣΙΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 3.749,63 € (τρεις 
χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα  ευρώ και εξήντα τρία  λεπτά) άνευ ΦΠΑ» και 
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την ορθή επανάληψη του με αριθμό 3-4ΑΝΕ/2019 Πρακτικού νομίμων 

εκπροσώπων  της ΑΡΣΙΣ 
4) την χορήγηση εντολής προς την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την 

ανάρτηση του παρόντος και την ανάρτηση (ορθή επανάληψη) του 
επαναδιατυπωμένου με αριθμό 3-4ΑΝΕ/2019 Πρακτικού νομίμων εκπροσώπων 
της ΑΡΣΙΣ στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” 
της πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : 70914 καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.arsis.gr, επίσης να σταλεί μήνυμα μέσω 
της εφαρμογής ¨Επικοινωνία¨ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετείχαν στον διαγωνισμό του συστημικού κωδικού 70914. 

5) την χορήγηση της εντολής στα αρμόδια συλλογικά και επιχειρησιακά 

όργανα της ΑΡΣΙΣ να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 

υλοποίηση όλων των ανωτέρω.  

 

  

                                           Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της 

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  

 

  
Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 
   

 

http://www.arsis.gr/
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