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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ην Ξξαθηηθό ηεο αξηζ. 2/ 29 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ ζπλεδξίαζεο ηεο  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   10/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα, 

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ε) 

Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλήιζε 

ζήκεξα ηελ 29ε  Ηαλνπαξίνπ 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 678/24.01.2020 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα 

θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη 

θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη 

απόληεο νη θ.θ. θαη Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

Θέκα 1ν : Ξεξί έγθξηζεο ηωλ πξαθηηθώλ θαηαθύξωζεο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο  

                δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Ρξνθίκωλ, εηδώλ παληνπωιείνπ  

                θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ Λνκηθώλ Ξξνζώπωλ ηνπ  

                έηνπο 2019-2020». 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Ο.Δ. όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ε ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με ηελ 

επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη 

θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, 

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο» 

  Βάζεη ηεο 119/2019 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ΑΓΑ : 6ΑΚΙΩ9Ξ-ΒΝΖ, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 8999/2019 κειέηεο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο  

δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ, εηδώλ  

παληνπσιείνπ θαη  θξέζθνπ γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ  

ηνπ  έηνπο 2019-2020,   εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε  

ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ:19PROC005683016). 

  Ο δηαγσληζκόο δηεμήρζε ηελ 24ε Οθησβξίνπ 2019, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ επηά (7) νηθνλνκηθνί 

θνξείο. Η επηηξνπή  δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 26/2019 Απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαζώο θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ζπλέηαμε ην ππ’αξηζ. 1/24.10.2019 πξαθηηθό, ην νπνίν 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 133/2019 (ΟΡΘ.ΔΠΑΝ) ΑΓΑ : [ΧΦΦΠΧ9Π-ΚΔ1] απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

ΑΔΑ: ΩΩΦΗΩ9Π-ΟΧΖ



  ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ’αξηζ. 158/2019 ΑΓΑ : 78ΤΟΧ9Π-5ΑΣ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

εγθξίζεθε ην ππ’ αξηζ. 2/25.11.2019 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αλαδείρζεθαλ σο 

πξνζσξηλνί αλάδνρνη ηεο πξνκήζεηαο νη θαησηέξσ : 

Α] ΦΟΝΡΑΓΝΟΑ ΒΝΣΑΠ ΚΝΛ.ΗΘΔ Ξ.Δ.Ν. ΘΝΟΗΛΘΝ-ΞΑΡΟΩΛ ΒΟΑΣΑΡΗ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο Α5,  Α7,  Α8 

 

Β] ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ Α.Δ.-ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΔΠ ΞΙΝΗΩΛ–ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Λ.ΗΘΝΛΗΝ 

ΞΔΟΑΚΑ 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία Β14 

 

Γ]  ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΑ ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.- 80ν ρικ Λ.Δ.Ν. Αζελώλ –Θνξίλζνπ – ΘΝΟΗΛΘΝΠ 

 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο Α1, Α2, Α6, Α10, Α11, Α12, Β15, Γ16 

 

Γ] ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Λ.ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΓΗΞΙΩΚΑΡΝΣΝΠ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ - 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝ, Λ.Ξ.Γ.Γ. ΝΡΑ- 

Ιεωθ. Δπηδαύξνπ ΗΠΘΚΗΑ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

 

γηα ηηο θαηεγνξίεο  Α4, Α13 

 

Δ]ΡΑΛΗΠΣΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ – ΓΔΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ – Δι.Βεληδέινπ 85, ΒΟΑΣΑΡΗ 

ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

 

γηα ηηο θαηεγνξίεο  Α3, Α9 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 12147/20-12-2019  πξόζθιεζε, θιήζεθαλ νη αλσηέξσ  

πξνζσξηλνί αλάδνρνη λα πξνζθνκίζνπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο δέθα [10 ] εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 2.2.9.2 ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο θαη θαηόπηλ ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 3/10.01.2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν : A] Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηνπο θάθεινπο ησλ: 1] Γαιαθηνθνκηθά Μαλδξέθαο 

Α.Δ. θαη 2] Κσλ/λνπ Ν. Παπαζαλαζίνπ, είλαη πιήξε θαη ζύκθωλα κε ηα όζα πξνβιέπεη ην άξζξν 

2.2.9.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Β] Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηνπο θαθέινπο ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ: 

1] ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.  
Τα  πιςτοποιητικά που εκδόθηκαν από τισ δικαςτικζσ αρχζσ του άρθρου 80 παρ.2 του ν.4412/2016 [ π.χ. περί μη 
πτώχευςησ, εξυγίανςησ, δικαςτικήσ εκκαθάριςησ, κλπ] ζχουν ημερομηνία προγενζςτερη τησ κοινοποίηςησ τησ 
πρόςκληςησ για την υποβολή τουσ, δεδομζνου ότι βεβαιώνουν ζννομεσ καταςτάςεισ μζχρι και το χρόνο ζκδοςήσ 
τουσ 
2] ΦΡΟΤΣΑΓΟΡΑ ΒΟΥΑ ΜΟΝ.ΙΚΔ.: 

Δεν ζχουν κατατεθεί αντίγραφο ποινικοφ μητρώου και πιςτοποιητικό φορολογικήσ ενημερότητασ 
3] ΣΑΝΙΥΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ– ΓΔΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΓΧΓΔ: 

Το αντίγραφο ποινικοφ μητρώου που κατατζθηκε δεν είναι ςε ιςχφ, καθώσ ζχει ημερομηνία προγενζςτερη τησ 
κοινοποίηςησ τησ πρόςκληςησ. 
Σν αλσηέξσ πξαθηηθό θνηλνπνηήζεθε ζηνπο θαη νη νπνίνη θαηέζεζαλ εκπξόζεζκα ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε επηηξνπή ζπλέηαμε ην ππ’αξηζ. 4/24.01.2020 πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ην νπνίν ε 

Δπηηξνπή πξνηείλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα «Ρξνθίκωλ, εηδώλ 

παληνπωιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηωλ Λνκηθώλ Ξξνζώπωλ 

ηνπ, έηνπο 2019-2020», ωο εμήο: 

 

1] ηελ εηαηξεία ΦΟΝΡΑΓΝΟΑ ΒΝΣΑΠ ΚΝΛ.ΗΘΔ  γηα ηηο θαηεγνξίεο Α5,  Α7,  Α8, γηαηί θαηέζεζε 

όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. 

 

2] ηελ εηαηξεία ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ Α.Δ.-ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΔΠ ΞΙΝΗΩΛ–ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ γηα 

ηελ θαηεγνξία Β14, γηαηί θαηέζεζε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. 

 

ΑΔΑ: ΩΩΦΗΩ9Π-ΟΧΖ



3] ηελ εηαηξεία ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΑ ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ. γηα ηηο θαηεγνξίεο Α1, Α2, Α6, Α10, Α11, 

Α12, Β15, Γ16, γηαηί θαηέζεζε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. 

 

4] ηνλ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Λ.ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΓΗΞΙΩΚΑΡΝΣΝΠ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ - 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝ, Λ.Ξ.Γ.Γ. ΝΡΑ γηα ηηο θαηεγνξίεο  Α4, Α13, γηαηί θαηέζεζε όια ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. 

 

5] ΡΑΛΗΠΣΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ – ΓΔΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ  γηα ηηο θαηεγνξίεο Α3, Α9, 

γηαηί θαηέζεζε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. 
 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη  αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 9451/09.10.2019 Γηαθήξπμεο 

3) ηηο αληίζηνηρεο αλαιήςεηο ππνρξέσζεο 

4) ην ππ’ αξηζ. 1/24.10.2019 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

6) ην ππ’αξηζ. 2/25.11.2019 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

7) ην γεγνλόο όηη δελ θαηαηέζεθε θακία έλζηαζε  

8) ηα ππ’αξηζ. 3 & 4/2020 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

1.- Σελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζ. 3/10.01.2020 θαη 4/24.01.2020 πξαθηηθώλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

ηεο πξνκήζεηαο «Ρξνθίκωλ, εηδώλ παληνπωιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ θαη ηωλ Λνκηθώλ Ξξνζώπωλ ηνπ, έηνπο 2019-2020» 

2.- Σελ θαηαθύξσζε ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ σο θαησηέξσ : 

1] ηελ εηαηξεία ΦΟΝΡΑΓΝΟΑ ΒΝΣΑΠ ΚΝΛ.ΗΘΔ  γηα ηηο θαηεγνξίεο Α5,  Α7,  Α8,  

2] ηελ εηαηξεία ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ Α.Δ.-ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΔΠ ΞΙΝΗΩΛ–ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ γηα 

ηελ θαηεγνξία Β14,  

3] ηελ εηαηξεία ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΑ ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ. γηα ηηο θαηεγνξίεο Α1, Α2, Α6, Α10, Α11, 

Α12, Β15, Γ16,  

4] ηνλ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Λ.ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ-ΓΗΞΙΩΚΑΡΝΣΝΠ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ - 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝ, Λ.Ξ.Γ.Γ. ΝΡΑ γηα ηηο θαηεγνξίεο  Α4, Α13,  

5] ΡΑΛΗΠΣΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ – ΓΔΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ  γηα ηηο θαηεγνξίεο Α3, Α9,  

 

2.- Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε . Καηά ηεο αλσηέξσ  

απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 10/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Ρξωγάδεο Βαζίιεηνο 

                                                                               2.- Πηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

      

ΑΔΑ: ΩΩΦΗΩ9Π-ΟΧΖ



 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 

 

ΑΔΑ: ΩΩΦΗΩ9Π-ΟΧΖ
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