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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2-11ΝΕ/2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ    

για την Έγκριση πρακτικού 2-11ΕΠ/2019 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και κήρυξη οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για τις Δομές  φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, 

Ταγαράδων , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα 

Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη» 

CPV Προϊόντα καθαρισμού: 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης: 

33700000-7 (Αρ. διακήρυξης 11/2019) 

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

 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 23-04-2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα  10.00 π.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 πρακτικού 2-11ΕΠ/2019 της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και κήρυξη οριστικού αναδόχου για τμήματα της προμήθειας  «ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων , Πυλαίας 
), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην 
Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη» που αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων και την 
κατακύρωση  της Σύμβασης.   

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΑΡΣΙΣ επί του άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αφού έλαβαν υπόψη : 
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Ι. Το από 08-04-2019 και με αριθ. 1-11ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι υποβληθείσες στο διαγωνισμό  τεχνικές 

και οικονομικές προσφορές και  με το οποίο κηρύχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι,   

  
ΙΙ. Το από 22-04-2019 και με αριθ. 2-11ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων, το οποίο έχει ως εξής :  
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 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 31-12-2018 απόφαση των νομίμων 
εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  
Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη 
Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη (Αρ. διακήρυξης 11/2019)» η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
19PROC004643001. 

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

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή   διαπίστωσε ότι, πλην της 
εταιρίας RAMOS A.E.,  έχουν καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά 
κατακύρωσης οι οικονομικοί φορείς , που κατέθεσαν προσφορές και κηρύχθηκαν ως 
προσωρινοί ανάδοχοι για τα ΤΜΗΜΑΤΑ του συνοπτικού διαγωνισμού με την υπ’ αριθ.  1-
11ΝΕ/2019 απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ , σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα :  

 

 

Πίνακας 1 

α/α Προσωρινός ανάδοχος Αριθ. πρωτ. Κατάθεσης 
δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

1 ΒΑΚΕΝΤΗΣ Ο.Ε. 1264/ 18-04-2019 
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2 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

1268/ 19-04-2019 

3 ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1271/ 22-04-2019  

 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Διακήρυξη με αριθμό 
11/2019 του συνοπτικού διαγωνισμού, και αφού μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα 
εμπεριεχόμενα στοιχεία των εν λόγω φακέλων, που αφορούν στους άνω προσωρινούς 
αναδόχους , προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους . Από τον 
έλεγχο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εταιρίες Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και  
ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο και τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ ο προσωρινός ανάδοχος ΒΑΚΕΝΤΗΣ Ο.Ε. κατέθεσε  
φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο συνοπτικό διαγωνισμό με ελλείψεις. Η 
Αναθέτουσα ενημέρωσε εγγράφως τον ως άνω προσωρινό ανάδοχο καθώς και τον εταιρία 
RAMOS A.E.,  και τους ζήτησε να  προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά, 
εντός προθεσμίας 5 ημερών σύμφωνα με το νόμο και τη Διακήρυξη.  

 
  Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας την κήρυξη της εταιρίας ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και  ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως οριστικούς αναδόχους της ζητούμενης προμήθειας στα αντίστοιχα 
ΤΜΗΜΑΤΑ  διαγωνισμού , σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα , τους όρους της Διακήρυξης 
και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς  της,  ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
  

Πίνακας 2.  Ανάδοχοι ανά ΤΜΗΜΑ και ΟΜΑΔΑ του διαγωνισμού  

ΤΜΗΜΑ Εταιρία Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. σε ευρώ 

1 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

4.516,18€ 

2 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

3.787,53€ 

3 ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.917,29€ 
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4 ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.787,68€ 

7 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

4.446,04€ 

8 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

340,83 

 
 

Κατόπιν αυτών , η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

• την υπ’ αριθ. 11/2019 Διακήρυξη  

• τις υποβληθείσες προσφορές 

• τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου περί σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων και ειδικότερα του Ν.4412/2016 

• το υπ΄αριθ. 1-11ΕΠ/2019 πρακτικό  της για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των  

τεχνικών  και οικονομικών προσφορών, 

εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας  ως εξής :  

1. Για το TMHMA 1 (Δομή Ωραιοκάστρου) την εταιρία Δ. ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 4.516,18€ (τέσσερις 
χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά) άνευ ΦΠΑ  

2. Για το ΤΜΗΜΑ 2 (Δομή Ταγαράδων) την εταιρία Δ. ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 3.787,53€ (τρεις χιλιάδες 
επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά) άνευ ΦΠΑ 

3. Για το ΤΜΗΜΑ 3 (Δομή Φρίξος) την εταιρία ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με 
συνολική συμβατική αξία το ποσό των 2.917,29€ (δύο χιλιάδες εννιακόσια 
δέκα επτά λεπτά και είκοσι εννέα λεπτά) άνευ ΦΠΑ 

4. Για το TMHMA 4 (Δομή Έλλη) την εταιρία Δ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με 
συνολική συμβατική αξία το ποσό των 2.787,68€ (δύο χιλιάδες επτακόσια 
ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) άνευ ΦΠΑ  

5. Για το ΤΜΗΜΑ 7 (Δομή Αθήνας) την εταιρία Δ. ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. με συνολική συμβατική αξία το ποσό των 4.446,04€ (τέσσερις χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά) άνευ ΦΠΑ 

6. Για το ΤΜΗΜΑ 8 (Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ Θεσσαλονίκη) 
την εταιρία Δ. ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε με συνολική συμβατική αξία 
το ποσό των 340,83€ (τριακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) άνευ 
ΦΠΑ 
 

 

Τέλος , η Επιτροπή  αποφάσισε να υποβάλει προς έγκριση το παρόν Πρακτικό στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας αρχής ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ .  
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   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. 2-11ΕΠ/2019 από 22-04-2019 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για 
την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη 
Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων , Πυλαίας ), στην 
Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και 
στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη»» (Αρ. διακήρυξης: 
11/2019). 

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

των εταιριών , που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, για τα ΤΜΗΜΑΤΑ του διαγωνισμού: 

ΤΜΗΜΑ Εταιρία Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. σε ευρώ 

1 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

4.516,18€ 

2 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

3.787,53€ 

3 ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.917,29€ 

4 ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.787,68€ 

7 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

4.446,04€ 

8 Δ.ΦΡΑΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

340,83 

 

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 οριστικό ανάδοχο 

• την πρόσκληση των ως άνω οριστικών αναδόχων για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης , σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης  του διαγωνισμού και τις 
υποβληθείσες προσφορές των αναδόχων . 

 
 



 

6 

 

 
 

 
 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 
 

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
  

Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 
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