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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3-1ΝΕ/2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ    

για την Έγκριση πρακτικού 3-1ΕΠ/2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

και κήρυξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 

ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΠΥΛΑΙΑ) ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΛΛΗ)» 

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

 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 30-01-2020, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  11.00 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 3-1ΕΠ/2020 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΠΥΛΑΙΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΛΛΗ)» (Αρ. 

Διακηρ. 1/2020 - (CPV) : 55320000-9 – Συστημ. αριθ. Διαγωνισμού 83110), που αφορά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων και την 

κατακύρωση της Σύμβασης. 
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 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΑΡΣΙΣ επί του άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, 

αφού έλαβαν υπόψη : 

Ι. Το από 08-01-2020 και με αριθ. 1-1ΕΠ/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίστηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

υποβληθείσες στο διαγωνισμό  τεχνικές προσφορές  

  

 ΙΙ. Το από 09-01-2020 και με αριθ. 2-1ΕΠ/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

διαγωνισμού για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του ίδιου ως άνω  

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές 

προσφορές των οικονομικών φορέων ,   

 

 ΙΙΙ. Το από 29-01-2020 και με αριθ. 3-1ΕΠ/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινών αναδόχων, το οποίο έχει ως εξής :  

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 29 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 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 31-12-2019 απόφαση των νομίμων 

εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης με αριθμ. Διακήρυξης 1/2020, η οποία έλαβε 

τον υπ΄ αριθ. 83110 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

19PROC006080539. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 

1) Ακαντζιλιώτη Κυριακή, Πρόεδρος 

2) Μότσιου Βασιλική, μέλος 

3) Μυρίδου Αντιγόνη, μέλος 
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1.  Η Επιτροπή , σε απαρτία ,  λαμβάνοντας υπόψη :  

- Τους όρους της  υπ’ αριθ. 2/2020 Διακήρυξης 

- Το με αριθμό 2-1ΕΠ/2020/ 09-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής για την αποσφράγιση 

των τεχνικών και οικονομικών προσφορών  

-  το με αριθμό 2-1ΝΕ/2020/ 13-01-2020 Πρακτικό  των νομίμων εκπροσώπων της 

ΑΡΣΙΣ, με το οποίο εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποβληθεισών 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τις 

Ομάδες Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

- την από 15-01-2020 ηλεκτρονική πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους των ως 

άνω Ομάδων για την  υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπίστωσε τα εξής :  

- Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή 

συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό 

αριθμό 83110 και διαπίστωσε ότι  

- η ένωση φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει υποβάλει 

εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων 

.pdf, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη,  όλα τα απαιτούμενα από το νόμο και τη 

διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης, πλην ενός πιστοποιητικού του 

Πρωτοδικείου, που δεν αναρτήθηκε εκ παραδρομής και στάλθηκε μέσω του πεδίου 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 

- Ο οικονομικός φορέας ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά 

στον ηλεκτρονικό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείων .pdf, όπως ορίζεται στη 

Διακήρυξη,  όλα τα απαιτούμενα από το νόμο και τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, πλην ενός πιστοποιητικού του Πρωτοδικείου, που δεν αναρτήθηκε εκ 



 

4 

 

παραδρομής, και στάλθηκε μέσω του πεδίου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής.  

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ως άνω οικονομικοί φορείς έχουν 

υποβάλει εμπρόθεσμα και νομότυπα όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , καθώς υπέβαλαν 

αυτά ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος εντός της τασσόμενης από τη Διακήρυξη 

προθεσμίας και κατέθεσαν τα πρωτότυπα έγγραφα στην Αναθέτουσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης , με αριθ. Πρωτ: 

 

ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2151/ 27-01-2020 

ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

2155/28-01-2020 

 

 

3. 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 50% 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 ημερησίων 

έτοιμων γευμάτων ως εξής:  

- για το TMHMA 1 ( Δομή Ωραιοκάστρου) της Ομάδας Ι σε ποσοστό 50% μικρότερη  

από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, οπότε η συνολική αξία της 

σύμβασης  θα διαμορφωθεί, με βάση την οικονομική προσφορά της ένωσης φορέων 

ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την τιμή μονάδος στο ποσό 
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των δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και  είκοσι λεπτών (12.121.20 ευρώ)  

χωρίς ΦΠΑ και η διάρκεια της θα αφορά παροχή υπηρεσιών για 91 ημέρες. Η 

κατακύρωση μικρότερης ποσότητας κρίνεται απαραίτητη μετά την απόφαση της 

Αναθέτουσας για αλλαγή του τρόπου σίτισης των φιλοξενουμένων στη Δομή 

Ωραιοκάστρου  

- για το TMHMA 2 ( Δομή Ταγαράδων) της Ομάδας Ι σε ποσοστό κατά προσέγγιση 

25% μικρότερο από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, οπότε η 

συνολική αξία της σύμβασης για τη διάρκεια ισχύος της ως 30-06-2020 θα 

διαμορφωθεί, με βάση την οικονομική προσφορά της ένωσης φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την τιμή μονάδος στο ποσό 

των δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (18.115,20 

ευρώ), χωρίς ΦΠΑ  

- για το TMHMA 3 ( Δομή Πυλαίας) της Ομάδας Ι σε ποσοστό κατά προσέγγιση 25% 

μικροτερη από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, οπότε η συνολική 

αξία της σύμβασης για τη διάρκεια ισχύος της ως 30-06-2020 θα διαμορφωθεί, με 

βάση την οικονομική προσφορά της ένωσης φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την τιμή μονάδος στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων 

εκατόν δέκα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (18.115,20 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ  

- για το TMHMA 4 ( Δομή Έλλη Αλεξανδρούπολη) της Ομάδας ΙΙ σε ποσοστό κατά 

προσέγγιση 17% μικρότερη από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, 

οπότε η συνολική αξία της σύμβασης για τη διάρκεια ισχύος της ως 30-06-2020 θα 

διαμορφωθεί, με βάση την οικονομική προσφορά της εταιρίας ΒΑΛΣΑΜΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ για την τιμή μονάδος στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ενενήντα πέντε 

ευρώ και  είκοσι λεπτών (25.095,20 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ. 

 

  

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας την κήρυξη: 

Ι. της ένωσης φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- 
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως 

οριστικής αναδόχου των ζητούμενων υπηρεσιών ως εξής: 

- για το TMHMA 1 ( Δομή Ωραιοκάστρου) της Ομάδας Ι του διαγωνισμού 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς της, ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα 

γεύματα στη Δομή φιλοξενίας Ωραιόκαστρο της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη , με 

προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των τεσσάρων ευρώ και σαράντα 

τεσσάρων λεπτών (4,44 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο γεύμα ανά 

φιλοξενούμενο στην άνω Δομή κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα 

υπογραφεί και συνολική συμβατική αξία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων 

εκατόν είκοσι ενός ευρώ και  είκοσι λεπτών (12.121.20 ευρώ)  χωρίς ΦΠΑ 

- για το TMHMA 2 (Δομή Ταγαράδων) της Ομάδας Ι του διαγωνισμού 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς της, ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα 

γεύματα στη Δομή φιλοξενίας Ταγαράδες της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη , με 

προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των τεσσάρων ευρώ και σαράντα 

τεσσάρων λεπτών (4,44 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο γεύμα ανά 

φιλοξενούμενο στην άνω Δομή για όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου 

και συνολική συμβατική αξία το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα 

πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (18.115,20 ευρώ), χωρίς ΦΠΑ 

- για το TMHMA 3 ( Δομή Πυλαίας) της Ομάδας Ι του διαγωνισμού σύμφωνα 

με τους όρους της Διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 

της , ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα στη Δομή 

φιλοξενίας Πυλαία της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη  με προσφερόμενη τιμή 

μονάδας το ποσό των τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4,44 

ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην άνω 

Δομή για όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και συνολική συμβατική 

αξία το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και  είκοσι 

λεπτών (18.115,20 ευρώ), χωρίς ΦΠΑ 

- Την κατακύρωση της σύμβασης για τις υπηρεσίες της Ομάδας Ι  του 

διαγωνισμού (Δομές Ωραιοκάστρου- Ταγαράδων- Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη) 



 

7 

 

στην ένωση φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 ΙΙ. Του οικονομικού φορέα ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ως οριστικής αναδόχου των 

ζητούμενων υπηρεσιών ως εξής: 

- για την Ομάδα ΙΙ του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 

και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της , ήτοι για την παροχή των 

υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα στη Δομή φιλοξενίας Έλλη της ΑΡΣΙΣ 

στην Αλεξανδρούπολη, με προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των έξι 

ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (6,35 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο 

γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην άνω Δομή για όλη τη διάρκεια της 

συμβατικής περιόδου και συνολική συμβατική αξία το ποσό των είκοσι πέντε 

χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (25.095,20 ευρώ) χωρίς 

ΦΠΑ  

- Την κατακύρωση της σύμβασης για τις υπηρεσίες της Ομάδας ΙΙ  του 

διαγωνισμού (Δομή Έλλη στην Αλεξανδρούπολη) στον οικονομικό φορέα 

ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ. 

 

Τέλος , η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει προς έγκριση το παρόν Πρακτικό στο 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας αρχής ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

. 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λύθηκε η συνεδρίαση.  

 
 

IV.   Ότι με τα παραπάνω πρακτικά η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται 

ομόφωνα: 

• την επιλογή της ένωσης φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικού αναδόχου για το TMHMA 1 ( Δομή Ωραιοκάστρου) της Ομάδας 

Ι του διαγωνισμού, ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα 

στη Δομή Ωραιοκάστρου, με προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των τεσσάρων 
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ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4,44 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο 

γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην άνω Δομή κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα 

υπογραφεί και συνολική συμβατική αξία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν 

είκοσι ενός ευρώ και  είκοσι λεπτών (12.121.20 ευρώ)  χωρίς ΦΠΑ 

• την επιλογή της ένωσης φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικού αναδόχου για το TMHMA 2 ( Δομή Ταγαράδων) της Ομάδας Ι 

του διαγωνισμού, ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα 

στη Δομή Ωραιοκάστρου, με προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των τεσσάρων 

ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4,44 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο 

γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην άνω Δομή για όλη τη διάρκεια της συμβατικής 

περιόδου και συνολική συμβατική αξία το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν 

δέκα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (18.115,20 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 

•  την επιλογή της ένωσης φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικού αναδόχου για το TMHMA 3 ( Δομή Πυλαίας) της Ομάδας Ι του 

διαγωνισμού, ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα στη 

Δομή Ωραιοκάστρου, με προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των τεσσάρων ευρώ 

και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4,44 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο γεύμα 

ανά φιλοξενούμενο στην άνω Δομή για όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου 

και συνολική συμβατική αξία το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε 

ευρώ και  είκοσι λεπτών (18.115,20 ευρώ), χωρίς ΦΠΑ 

• Την επιλογή της εταιρίας ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ως οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ 

ΙΙ  της προμήθειας, ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα 

στη Δομή φιλοξενίας ΕΛΛΗ της ΑΡΣΙΣ  στην Αλεξανδρούπολη με προσφερόμενη τιμή 

μονάδας, με προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των έξι ευρώ και τριάντα πέντε 

λεπτών (6,35 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην 

άνω Δομή για όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και συνολική συμβατική 

αξία το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών 

(25.095,20 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ  
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Αποφασίζουν ομόφωνα 

ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ το Πρακτικό 3-1ΕΠ/2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη: 

• ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τo 

TMHMA 1 ( Δομή Ωραιοκάστρου) της Ομάδας Ι του διαγωνισμού, ήτοι για την 

παροχή των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα στη Δομή Ωραιοκάστρου, 

με προσφερόμενη τιμή μονάδας των τέσσερα ευρώ και σαράντα τεσσάρων 

λεπτών (4,44 ευρώ)  χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο γεύμα ανά φιλοξενούμενο 

στην άνω Δομή για τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί και συνολική 

συμβατική αξία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και  

είκοσι λεπτών (12.121.20 ευρώ)  χωρίς ΦΠΑ, καθώς η προσφορά που 

κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική 

• ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τo TMHMA 2 (Δομή 

Ταγαράδων) της Ομάδας Ι του διαγωνισμού , ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών 

σίτισης με έτοιμα γεύματα στη Δομή Ωραιοκάστρου, με προσφερόμενη τιμή 

μονάδας των τέσσερα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4,44 ευρώ)  χωρίς ΦΠΑ 

για κάθε ημερήσιο γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην άνω Δομή για όλη τη διάρκεια 

της συμβατικής περιόδου και συνολική συμβατική αξία το ποσό των δέκα οκτώ 

χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (18.115,20 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ,  

καθώς η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική 

• ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για το TMHMA 3 (Δομή 

Πυλαίας) της Ομάδας Ι του διαγωνισμού , ήτοι για την παροχή των υπηρεσιών 

σίτισης με έτοιμα γεύματα στη Δομή Ωραιοκάστρου, με προσφερόμενη τιμή 

μονάδας των τέσσερα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4,44 ευρώ)  χωρίς ΦΠΑ 

για κάθε ημερήσιο γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην άνω Δομή για όλη τη διάρκεια 

της συμβατικής περιόδου και συνολική συμβατική αξία το ποσό των δέκα οκτώ 

χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (18.115,20 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ, 

καθώς η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική 
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• ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ  της προμήθειας, ήτοι για την παροχή 

των υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα στη Δομή φιλοξενίας ΕΛΛΗ της 

ΑΡΣΙΣ  στην Αλεξανδρούπολη με προσφερόμενη τιμή μονάδας το ποσό των 

έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (6,35 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο 

γεύμα ανά φιλοξενούμενο στην άνω Δομή για όλη τη διάρκεια της 

συμβατικής περιόδου και συνολική συμβατική αξία το ποσό των είκοσι πέντε 

χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και  είκοσι λεπτών (25.095,20 ευρώ) χωρίς 

ΦΠΑ, καθώς η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική. 

 

• Ανακηρύσσουν την ένωση φορέων ΑΝΟΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ- ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικό ανάδοχο  για την ΟΜΑΔΑ Ι  της 

προμήθειας 

 

•  Ανακηρύσσουν την εταιρία ΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ως οριστική ανάδοχο  για 

την ΟΜΑΔΑ ΙΙ  της προμήθειας  

 

και 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού: α) την κοινοποίηση της παρούσας 

απόφασης κατακύρωσης κατά τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού και στο 

νόμο και β) 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.  

 
 Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή 

δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συντέλεση της παράλειψης. Η σύναψη της σύμβασης 

αναστέλλεται μέχρι να παρέλθει η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης από την 

Διακήρυξη και το άρθρο 361 του Ν. 4412/2016 προσφυγής. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση κατακύρωσης : 

α) αναφορικά με την Ομάδα Ι του διαγωνισμού παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 

361 του ν. 4412/2016  και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η 

πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 361 

του ν. 4412/2016 και  αφού κοινοποιηθεί στον οριστικό ανάδοχο, 

β) αναφορικά με την Ομάδα ΙΙ του διαγωνισμού παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

αφού κοινοποιηθεί στον οριστικό ανάδοχο. 

 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

  

Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 

   


		2020-01-30T11:58:50+0200


		2020-01-30T13:17:57+0200




