
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                                 

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 11/23 ΚΑΟΡΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   78/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η  Καρηίοσ 2022, ημέρα  Ρεηάρηη  και ώρα 11:30  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1752/18.03.2022  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. 

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

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Τνλ θ. Βνπδνύξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Καξαθσηηάο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 7ο :  Ξερί έγκριζης ηοσ πρακηικού καηακύρωζης ηης επιηροπής για ηην εκηέλεζη ηης 

προμήθειας : «Ρροθίμων ειδών πανηοπωλείοσ και θρέζκοσ γάλακηος για ηις ανάγκες ηοσ 

Γήμοσ και ηων Λομικών ηοσ Ξροζώπων, έηοσς 2021-2022.» 

  

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδομο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  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 αξ. 346/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:6ΟΦΣΩ9Ξ-ΒΚ, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2021 κειέηεο, ε νπνία ζπληάρζεθε από ην  

Τκήκα Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο  

θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο : «Ρροθίμων, ειδών πανηοπωλείοσ και θρέζκοσ γάλακηος για ηις ανάγκες ηοσ  

Γήμοσ και ηων Λομικών Ξροζώπων ηοσ, έηοσς 2021-2022» εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε  

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗΣ (ΑΓΑΜ: 21PROC009629673). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 346/2021  Απόθαζε ηεο  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 140368 θαη 

ζύκθσλα κε ηα ππ’αξηζ. 1 & 2 πξαθηηθά πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή,  εηζεγήζεθε: 

1. ηελ αποδοτή ηης προζθοράς ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά 254305/28-12-2021 πνπ αθνξά   

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



i) ην ημήμα  2: “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”, αμίαο 8.150,00€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη  

ii) ην ημήμα 13: “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ”, αμίαο 2.891,00€ 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 θαζ’όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Μειέηεο ηνπ Τκήκαηνο 

Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά βξίζθεηαη 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

Σεκεηώλεηαη, πσο ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» γηα ηα ηκήκαηα 2 θαη 13 ηνπ 

δηαγσληζκνύ απνηειεί ηε κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα. 

2. ηελ αποδοτή ηεο προζθοράς ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ 

ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά. 252704/30-12-2021 πνπ 

αθνξά ηο ημήμα 1: “ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ”, αμίαο 5.555,20€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., θαζ’όηη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Μειέηεο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά βξίζθεηαη εληόο ησλ 

νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

        Σεκεηώλεηαη, πσο ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-

ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.» γηα ην ηκήκα 1 ηνπ δηαγσληζκνύ, απνηειεί ηε κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 

3.  Ρη μαηαίωζη ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο γηα ηα ημήμαηα 3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12-14-15 θαζώο δεν σποβλήθηκε καμία προζθορά γηα απηά ηα ηκήκαηα θαη ηελ θήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηα αλσηέξσ ηκήκαηα άγνλνπ. 

 

Με ηελ ππ΄αξηζ. 43/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 

θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο θιήζεθαλ θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο ,  λα 

ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηαθύξσζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

ΔΣΗΓΗΣ. Οη πξνζσξηλνί αλάδνρνη ππέβαιαλ εκπξόζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπο δεηήζεθαλ. 

  Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ κε ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο, αθνύ πξνρώξεζε ζε απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ζε έιεγρν ηνπο, δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηά ηνπο θαη 

πξόηεηλε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνπο αλσηέξσ. 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 9634/30-11-2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηηο ζρεηηθέο αλαιήςεηο ππνρξέσζεο 

4) ηα ππ’ αξηζ. 1 & 2/15.02.2022 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

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

6) ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ 

7) ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

α. Τελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο «Ρροθίμων ειδών πανηοπωλείοσ και θρέζκοσ γάλακηος για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ 

και ηων Λομικών ηοσ Ξροζώπων, έηοσς 2021-2022» κε α/α ζπζηήκαηνο  140368, ζύκθσλα θαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



β. Τελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», κε 

ειεθηξνληθή πξνζθνξά 254305/28-12-2021 πνπ αθνξά    

ην ηκήκα  2: “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”, αμίαο 8.150,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α. θαη  

ην ηκήκα 13: “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ”, αμίαο 2.891,00€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

γ. Τελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ 

ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά  252704/30-12-

2021 πνπ αθνξά ηο ημήμα 1: “ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ”, αμίαο 5.555,20€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 

 

Ως προς ηη προδικαζηική προζθσγή, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 360 έσο 372 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

Σηελ παξνύζα απόθαζε ελζσκαηώλεηαη ζπλεκκέλα θαη ππ’αξηζ. 43/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 78/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- Πδράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- Πιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                               4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Θαραθωηιάς Γεώργιος     

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                                 

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξρακηικό ηης αριθ. 7/23 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   43/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) Μπεθηάξε 

Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η   

Φεβροσαρίοσ 2022, ημέρα  Ρεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ 

θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1054/18.02.2022  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. 

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

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α] Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο :  Έγκριζη ηων πρακηικών ηης δημοπραζίας για ηην εκηέλεζη ηηςπρομήθειας :  

                «Ρροθίμων, ειδών πανηοπωλείοσ και θρέζκοσ γάλακηος για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ και  

                ηων Λομικών Ξροζώπων ηοσ, έηοσς 2021-2022». 

    

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

όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  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 αξ. 346/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:6ΟΦΣΩ9Ξ-ΒΚ, κε ηελ νπνία  

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2021 κειέηεο, ε νπνία ζπληάρζεθε από ην Τκήκα Καζαξηόηεηαο  

& Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο  

δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Ρροθίμων, ειδών  

πανηοπωλείοσ και θρέζκοσ γάλακηος για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ και ηων Λομικών Ξροζώπων ηοσ, έηοσς  

2021-2022» εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗΣ (ΑΓΑΜ:  

21PROC009629673). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 346/2021  Απόθαζε ηεο  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 140368  ζπλεδξίαζε  

θαη ζπλέηαμε ηα θάησζη πξαθηηθά :  

ΞΟΑΘΡΗΘΝ 1ν  

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ βάζεη παξ.3.1.2.1.α, β Γηαθήξπμεο 21PROC009629673 , πξνκήζεηαο  

«Ρξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ  

ηνπ Ξξνζώπσλ, έηνπο 2021-2022» 

 

Πην Εεπγνιαηηό θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό Ππ. Θνθθώλε 2, ζήκεξα ηελ 11ε Ηαλνπαξίνπ  εκέξα Ρξίηε 

ηνπ έηνπο 2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη:ί 

1 Γθνξίηζα Γεσξγία  Ρ.Δ. Ρερλ.Γεσπόλνο (Ξξόεδξνο)  

2 Θαηζηκαιήο Βαζίιεηνο  ΓΔ Γηνηθεηηθνύ (Κέινο) 

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



3 Θενδώξνπ Αλδξέαο  Γηνηθεηηθόο ΓΔ1 (Κέινο) 

 

πνπ απνηεινύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 346/2021 Α.Ν.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

«Ρξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ  

ηνπ Ξξνζώπσλ, έηνπο 2021-2022» γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο αλνηθηόο 

ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (πνζνζηό 

έθπησζεο & ρακειόηεξε ηηκή), κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κε Α/Α ζπζηήκαηνο 140368, 

πξνϋπνινγηζκνύ: 53.373,94€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο :  

 ηνλ Λ. 4605/2019,  

 ηνλ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 ηνλ Λ. 4555/18, 

 ηνλ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ Λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ θαη 

πεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηνλ Λ. 3463/2006 όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη,  

 ηνλ Λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό Ππλέδξην» 

 ηνλ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνλ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

 ηνλ Λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό 

Ρύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνλ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνλ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ην Ξ.Γ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.  

- ηελ κε αξ. 64233 (ΦΔΘ 2453/Β/9-6-2021) ΘΑ «Οπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε 

ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ 

Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)». 

- ηελ κε αξ 76928/2021 – (ΦΔΘ 3075/Β/13-7-2021) ΘΑ «Ούζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)». 

- ηελ ππ’άξηζκ. 11/2021 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Ρκήκα Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο, 

- ην ζρεηηθό πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 21REQ0069529604/12-11-2021 ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη ην 

πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» 21REQ0069397795/20-10-2020 

- ηελ 346/2021 (ΑΓΑ 6ΟΦΣΥ9Ξ-ΒΚ) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνύζα πξνκήζεηα θαη 

νξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 9634/30-11-2021, 

21PROC009629673 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ  

- ηελ ππ’αξηζκ.9641/30-11-2021 πξνθήξπμε  

- ηελ 365/2021 (ΑΓΑ 6ΟΦΣΥ9Ξ-ΒΚ) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ Βόραο, πεξί 

παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απνζθξάγηζεο απηώλ, βάζεη ηνπ ππ’αξηζ. 

43492 ΔΜ 2021/08-12-2021 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο & πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ ηνπ 

π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, πεξί «Γηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη 

πεξεζίεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ θαη κεηάπησζή ηνπ ζηηο ππνδνκέο ηνπ εληαίνπ θπβεξλεηηθνύ λέθνπο (G-Cloud)», 

- ηελ ππ’αξηζκ.10069/14-12-2021 δηνξζσηηθή πξνθήξπμε  

 ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα, 

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



πξνέβεζαλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ κε Α/Α ΔΠΖΓΖΠ 140368 πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα «Ρξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θξέζθνπ 

γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ  ηνπ Ξξνζώπσλ, έηνπο 2021-2022», βάζεη ηεο παξ.3.1.2.1 

ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο. 

1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, δηαπηζηώζεθε όηη πξνζθνξέο έρνπλ ππνβιεζεί από δύν 

νηθνλνκηθνύο θνξείο: 

 Α) «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 254305/28-12-2021 πνπ αθνξά  

 i) ην ηκήκα  2: “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ” θαη  

ii) ην ηκήκα 13: “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ”. 

B) «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά. 252704/30-12-2021 πνπ αθνξά ην ηκήκα 1: “ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ 

ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”. 

2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Αξρηθά, ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο εμέηαζε ηελ πξνζθόκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά, βάζεη ηεο παξαγξ. 3.1.2.1.α ηεο δηαθήξπμεο θαη δηαπίζησζε πσο 

έρνπλ ππνβιεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη από ηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο. 

Αθνινύζσο,  αλαδήηεζε ηε γλεζηόηεηα ησλ αλσηέξσ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ κε ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

Α) Κε ην Α.Ξ. 148/12-01-2022 έγγξαθν πξνο ηελ Δζληθή Ρξάπεδα, Θαηάζηεκα Ξεηξαηώο, Δζληθήο Αληηζηάζεσο 3, 

αλαδήηεζε ηε γλεζηόηεηα ηεο ππ΄ αξηζκ. BTD015326/A’14-12-2021 ππνβιεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΥΛ-ΔΗΠΑΓΥΓΔΠ-ΔΜΑΓΥΓΔΠ Α.Δ.». 

Β) Κε ην Α.Ξ. 150/12-01-2022 έγγξαθν πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηώο, Θαηάζηεκα Θνξίλζνπ, Γακαζθελνύ 53, 

αλαδήηεζε ηε γλεζηόηεηα ηεο ππ΄ αξηζκ. 850ILG2103951/21-12-2021 ππνβιεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.».  

3.ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δλ αλακνλή ησλ απαληήζεσλ από ηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, ε 

Δπηηξνπή ζπλέρηζε κε ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπο θαη θαηαρώξεζε όζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο σο εμήο : 

  

Α/Α ONOMATEΞΩΛΚΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

ΦΝΟΔΑ  

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΔΠΖΓΖΠ 

ΑΟ. ΞΟΩΡ. 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ (θπζηθόο 

θάθεινο) 

1 «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» 254395/28-12-2021 10528/30-12-2021 

2 «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ 

ΞΙΝΗΥΛ-ΔΗΠΑΓΥΓΔΠ-ΔΜΑΓΥΓΔΠ Α.Δ.» 

252704/30-12-2021 10562/31-12-2021 

 

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνύ πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ βάζεη ηεο παξαγξ. 3.1.2.1.β 

ηεο δηαθήξπμεο. 

Θαηά ηνλ έιεγρν δηαπίζησζε ηα θαησηέξσ : 

Α) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» έρεη ππνβάιιεη ειεθηξνληθό (28-12-2021) θαη θπζηθό θάθειν (30-

12-2021) κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ απαηηνύκελε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη 

έγγξαθα ηερληθήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. 

Β) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», έρεη 

ππνβάιιεη ειεθηξνληθό (30-12-2021) θαη θπζηθό  θάθειν (31-12-2021) κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο, ηελ απαηηνύκελε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη έγγξαθα ηερληθήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηε 

δηαθήξπμε.  

4.ΔΙΔΓΣΝΠ -ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Πηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή εμέηαζε ηα έγγξαθα ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ αλσηέξσ ζπκκεηερόλησλ, όπνπ 

δηαπίζησζε ηα εμήο:  

Α) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», έρεη ππνβάιεη έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά, 

ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. 

Ξξνο δηεπθξίληζε θάπνησλ ζεκείσλ, ππεβιήζεζαλ δύν αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο  (βάζεη παξ. 

3.1.2.1 δηαθήξπμεο) κέζσ ηνπ πεδίνπ «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ «ΔΠΖΓΖΠ» πξνο ηελ εηαηξεία «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.». 

Ρν πξώην, ζηηο 13-01-2022 αθνξνύζε αίηεκα γηα εθ λένπ ππνβνιή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ISO κε θαιύηεξε επθξίλεηα, 

αθνύ ζηα πεξηζζόηεξα από ηα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά δελ θαζίζηαην δπλαηόο ν έιεγρνο θαη ε ηαπηνπνίεζή 

ηνπο. 

Ρα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ππεβιήζεζαλ ειεθηξνληθά κέζσ ΔΠΖΓΖΠ ζηηο 13-01-2021 θαη παξειήθζεζαλ ζε θπζηθό 

θάθειν ζηηο 19-01-2022. 
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Ρν δεύηεξν αίηεκα ζηηο 14-01-2022, αθνξνύζε ηελ ππνβνιή π. Γήισζεο ζρεηηθά κε ηελ ηζρύ νξηζκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθώλ ISO. 

H Yπ. Γήισζε ππεβιήζε ειεθηξνληθά κέζσ ΔΠΖΓΖΠ απζεκεξόλ θαη ζε θπζηθό θάθειν ζηηο 19-01-2021. 

 

Β) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», έρεη 

ππνβάιεη έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. 

Ξξνο δηεπθξίληζε θάπνησλ ζεκείσλ, ππεβιήζεζαλ δύν αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (βάζεη παξ. 

3.1.2.1 δηαθήξπμεο) κέζσ ηνπ πεδίνπ «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ «ΔΠΖΓΖΠ» πξνο ηελ εηαηξεία «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ 

ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΥΛ-ΔΗΠΑΓΥΓΔΠ-ΔΜΑΓΥΓΔΠ Α.Δ.». 

Ρν πξώην, ζηηο 14-01-2022 αθνξνύζε ηελ ππνβνιή π. Γήισζεο ζρεηηθά κε ηελ ηζρύ νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθώλ 

ISO. 

H Yπ. Γήισζε ππεβιήζε ειεθηξνληθά κέζσ ΔΠΖΓΖΠ απζεκεξόλ . 

 

Ρν δεύηεξν αίηεκα ζηηο 17-01-2022, αθνξνύζε ηελ πιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ είδνπο «Ππκππθλσκέλν γάια» 

ζην αξρείν ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλσηέξσ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηίηιν «Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο». 

Ρα δεηεζέληα ζηνηρεία ππεβιήζεζαλ ειεθηξνληθά κέζσ ΔΠΖΓΖΠ, απζεκεξόλ. 

 

Από ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνθύπηεη όηη γηα ηα ηκήκαηα 3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12-14-15 δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά, σο αθνινύζσο:  

Α/Α ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΚΑΓΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

3 ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

4 ΔΗΓΖ ΑΟΡΝΞΝΗΦΑΠ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

5 ΝΠΞΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

6 ΓΙΘΑΛΡΗΘΔΠ ΙΔΠ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

7 ΔΗΓΖ ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

8 ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

9 ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

10 ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

11 ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΠΠΘΔΑΠΚΔΛΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

12 ΔΗΓΖ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

14 ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ Θ.Α.Ξ.Ζ. 

15 ΓΙΘΑΛΡΗΘΔΠ ΙΔΠ ΓΗΑ Θ.Α.Ξ.Ζ. 

 

Πε απηό ην ζεκείν ε ζπλεδξίαζε δηεθόπε ελ αλακνλή ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ 

επηζηνιώλ, από ηα αλσηέξσ ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα. 

5. ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΟΑΞΔΕΗΘΑ ΗΓΟΚΑΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΔΓΘΟΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ 

ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 

Πήκεξα, δέθα πέληε (15) Φεβξνπαξίνπ 2022, ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη, αθνύ ππνβιήζεθαλ νη απαληήζεηο από ηα 

ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ. 

Γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο εηαηξείαο «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» ππεβιήζε κήλπκα επηβεβαίσζεο 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 13-01-2022 θαη ζε έληππε κνξθή πάιη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

ζηηο 14-01-2022. 

Γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο εηαηξείαο «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-

ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.» ππεβιήζε κήλπκα επηβεβαίσζεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 31-01-2022 

θαη ζε έληππε κνξθή πάιη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 11-02-2022.  

Πρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο απάληεζεο γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο εηαηξείαο «ΑΦΝΗ 

ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο ππελζπκίζεηο, 

ηόζν ηειεθσληθέο όζν θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (18-01-2022, 27-01-2022, 31-01-2022, 04-02-2022). 
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6. ΔΗΠΖΓΖΠΔΗΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Θαηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ (εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ), ε επηηξνπή εηζεγείηαη όπσο  γίλνπλ δεθηνί νη νηθνλνκηθνί θνξείο σο αθνινύζσο: 

Α) «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», γηα ηα ηκήκαηα 

 2 «ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ» θαη ε 

 13 «ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ» 

θαζ’ όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπο είλαη πιήξεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

 

Β) «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», γηα ην  

ηκήκα 1 «ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ» 

θαζ’ όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπο είλαη πιήξεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

 

Γηα δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, 

ππνγξάθεηαη. 

Zεπγνιαηηό, 15-02-2022 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ : 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 

 
ΞΟΑΘΡΗΘΝ 2ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ βάζεη παξ.3.1.2.1.γ Γηαθήξπμεο 21PROC009629673 ,πξνκήζεηαο  
«Ρξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ  

ηνπ Ξξνζώπσλ, έηνπο 2021-2022» 
 

Πην Εεπγνιαηηό θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Ππ. Θνθθώλε 2, ζήκεξα ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ  εκέξα Ρξίηε ηνπ έηνπο 

2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

1 Γθνξίηζα Γεσξγία  Ρ.Δ. Ρερλ.Γεσπόλνο (Ξξόεδξνο)  

2 Θαηζηκαιήο Βαζίιεηνο  ΓΔ Γηνηθεηηθνύ (Κέινο) 

3 Θενδώξνπ Αλδξέαο  Γηνηθεηηθόο ΓΔ1 (Κέινο) 

 
πνπ απνηεινύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 346/2021 Α.Ν.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

«Ρξνθίκσλ, εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ  ηνπ 

Ξξνζώπσλ, έηνπο 2021-2022» γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο Λ. Θνξηλζίαο πνπ δηελεξγείηαη σο αλνηθηόο ειεθηξνληθόο 

δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (πνζνζηό έθπησζεο & ρακειόηεξε ηηκή), 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κε Α/Α ζπζηήκαηνο 140368, πξνϋπνινγηζκνύ: 53.373,94€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο :  

 ηνλ Λ. 4605/2019,  

 ηνλ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 ηνλ Λ. 4555/18, 

 ηνλ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ Λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ θαη 

πεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηνλ Λ. 3463/2006 όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη,  

 ηνλ Λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό Ππλέδξην» 

 ηνλ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνλ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

 ηνλ Λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό 

Ρύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
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 ηνλ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνλ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ην Ξ.Γ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.  

- ηελ κε αξ. 64233 (ΦΔΘ 2453/Β/9-6-2021) ΘΑ «Οπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε 

ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ 

Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)». 

- ηελ κε αξ 76928/2021 – (ΦΔΘ 3075/Β/13-7-2021) ΘΑ «Ούζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)». 

- ηελ ππ’άξηζκ. 11/2021 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Ρκήκα Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο, 

- ην ζρεηηθό πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 21REQ0069529604/12-11-2021 ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη ην 

πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» 21REQ0069397795/20-10-2020 

- ηελ 346/2021 (ΑΓΑ 6ΟΦΣΥ9Ξ-ΒΚ) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνύζα πξνκήζεηα θαη 

νξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 9634/30-11-2021, 

21PROC009629673 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ  

- ηελ ππ’αξηζκ.9641/30-11-2021 πξνθήξπμε  

- ηελ 365/2021 (ΑΓΑ 6ΟΦΣΥ9Ξ-ΒΚ) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ Βόραο, πεξί 

παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απνζθξάγηζεο απηώλ, βάζεη ηνπ ππ’αξηζ. 

43492 ΔΜ 2021/08-12-2021 έγγξαθν έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο & πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο ΝΞΠ 

ΔΠΖΓΖΠ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, πεξί «Γηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ 

Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ θαη κεηάπησζή ηνπ ζηηο ππνδνκέο ηνπ εληαίνπ θπβεξλεηηθνύ 

λέθνπο (G-Cloud)», 

- ηελ ππ’αξηζκ.10069/14-12-2021 δηνξζσηηθή πξνθήξπμε  

 ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα, 

-  ην Ξξαθηηθό 1 (15-02-2022) 

ζπλεδξηάδνπλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3.1.2.1.γ  ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ησλ πξνζθεξόλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ 

απνδεθηά, δει. 

Α) γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 254305/28-12-2021 πνπ  αθνξά 

i) ην ηκήκα  2: “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ” θαη 

ii) ην ηκήκα 13: “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ” 

 

B) γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», 

κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά. 252704/30-12-2021 πνπ αθνξά ην ηκήκα 1: “ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”. 

1. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Πε ζπλέρεηα ηνπ Ξξαθηηθνύ 1 (15-02-2022) ε επηηξνπή ζπλεδξηάδεη εθ λένπ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο  ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ 

ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», ησλ  νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά. 

Α) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» αθνξά ηα ηκήκαηα 2 θαη 13 ηεο 

πξνκήζεηαο θαη έρεη σο εμήο: 

i) γηα ην ηκήκα 2 “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ” , ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά βξίζθεηαη εληόο ησλ 

νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

Δίδνο Κ.Κ. Ξνζόηεηα Ρηκή Κνλάδαο (€) Γαπάλε (€) 

ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ 
Ρεκ. 8.150 1€ 8.150€ 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝ  Φ.Ξ.Α. 8.150,00€ 

Φ.Ξ.Α. 13% 1059,50 

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 9.209,50 

ii) γηα ην ηκήκα 13 “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ”, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν 

πίλαθα: 

Δίδνο Κ.Κ. Ξνζόηεηα Ρηκή Κνλάδαο (€) Γαπάλε (€) 

ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ Ρεκ. 2.891 1€ 2.891,00€ 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝ  Φ.Ξ.Α. 2.891,00€ 

Φ.Ξ.Α. 13% 375,83€ 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 3.266,83€ 

Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

«ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» θαζώο θαη από ηελ  αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πξνθύπηεη  ζπκθσλία κε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

Β) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-

ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.» αθνξά ην ηκήκα 1 “ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ 

ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ” βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



 
 

Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΑΦΝΗ 

ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.» θαζώο θαη από ηελ  αμηνιόγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πξνθύπηεη ζπκθσλία κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Κειέηεο 

ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

2. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ  

Κε βάζε ηα αλσηέξσ,  ε επηηξνπή εηζεγείηαη 

Α) ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 

254305/28-12-2021 πνπ αθνξά  

i) ην ηκήκα  2: “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ” θαη  

ii) ην ηκήκα 13: “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ”, θαζ’όηη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο θαη γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο 

πξνκήζεηαο. 

Β) Δπίζεο, ε επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ 

ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά. 252704/30-12-2021 πνπ 

αθνξά ην ηκήκα 1: “ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”, θαζ’όηη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

Γ) Ξαξάιιεια ε επηηξνπή, έρνληαο δηαπηζηώζεη  (Ξξαθηηθό 1) όηη γηα ηα ηκήκαηα 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15 

δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά, σο αθνινύζσο: 

Α/Α ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΚΑΓΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

3 ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

4 ΔΗΓΖ ΑΟΡΝΞΝΗΦΑΠ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

5 ΝΠΞΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

6 ΓΙΘΑΛΡΗΘΔΠ ΙΔΠ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ



7 ΔΗΓΖ ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

8 ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

9 ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

10 ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

11 ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΠΠΘΔΑΠΚΔΛΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

12 ΔΗΓΖ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

14 ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ Θ.Α.Ξ.Ζ. 

15 ΓΙΘΑΛΡΗΘΔΠ ΙΔΠ ΓΗΑ Θ.Α.Ξ.Ζ. 

 

πξνηείλεη πξνο ηε Νηθνλνκηθή Eπηηξνπή ηε καηαίσζε ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο γηα ηα ηκήκαηα 3-4-5-6-

7-8-9-10-11-12-14-15 θαζώο δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά γηα απηά ηα ηκήκαηα θαη ηελ θήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηα αλσηέξσ ηκήκαηα άγνλνπ. 

 

Γ) Δπηπιένλ εηζεγείηαη γηα ηα αλσηέξσ άγνλα ηκήκαηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32, πεξί 

“πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε”, βάζεη ηεο παξ.2.α  ηνπ άξζξνπ 32 

Λ.4412/2016, ιόγσ κε ππνβνιήο θακίαο πξνζθνξάο γηα ηα αλσηέξσ ηκήκαηα. 

Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ΔΠΖΓΖΠ, γηα λα κελ 

ππάξμεη νπζηώδεο ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθώλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Ππλνιηθά, ε επηηξνπή  αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ εηζεγείηαη πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηα εμήο: 

4.  ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 

254305/28-12-2021 πνπ αθνξά   

iii) ην ηκήκα  2: “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”, αμίαο 8.150,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α. θαη  

iv) ην ηκήκα 13: “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ”, αμίαο 2.891,00€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

 θαζ’όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

Πεκεηώλεηαη, πσο ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.» γηα ηα ηκήκαηα 2 θαη 13 ηνπ δηαγσληζκνύ απνηειεί 

ηε κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα. 

5. ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ 

ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά. 252704/30-12-2021 πνπ αθνξά ην ηκήκα 1: 

“ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”, αμίαο 5.555,20€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., θαζ’όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο 

Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά βξίζθεηαη εληόο ησλ 

νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

Πεκεηώλεηαη, πσο ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ-ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ 

Α.Δ.» γηα ην ηκήκα 1 ηνπ δηαγσληζκνύ, απνηειεί ηε κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. 

6.  Ρε καηαίσζε ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο γηα ηα ηκήκαηα 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15 

θαζώο δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά γηα απηά ηα ηκήκαηα θαη ηελ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηα αλσηέξσ 

ηκήκαηα άγνλνπ. 

Α/Α 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

ΝΚΑΓΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

3 ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

4 ΔΗΓΖ ΑΟΡΝΞΝΗΦΑΠ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  
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5 ΝΠΞΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

6 ΓΙΘΑΛΡΗΘΔΠ ΙΔΠ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

7 ΔΗΓΖ ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

8 ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

9 ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

10 ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

11 ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΠΠΘΔΑΠΚΔΛΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ 

12 ΔΗΓΖ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ  

14 ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΓΗΑ Θ.Α.Ξ.Ζ. 

15 ΓΙΘΑΛΡΗΘΔΠ ΙΔΠ ΓΗΑ Θ.Α.Ξ.Ζ. 

 

Ζ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 παξ. 1α ηνπ Λ.4412/2016, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ηξνπνπνίεζε Λ.4782/2021 (άξζξν 46) πνπ αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: 

“Άξζξν 106 Καηαίσζε δηαδηθαζίαο” 

“1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, καηαηώλεη ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

α) εθόζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιόγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιόγσ απόξξηςεο όισλ ησλ 

πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνύ όισλ ησλ πξνζθεξόλησλ ή ζπκκεηερόλησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο….” 

4.  γηα ηα αλσηέξσ άγνλα ηκήκαηα εηζεγείηαη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2α ηνπ 

Λ.4412/2016, πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, 

ιόγσ κε ππνβνιήο θακίαο πξνζθνξάο γηα ηα αλσηέξσ ηκήκαηα. 

Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ΔΠΖΓΖΠ, γηα λα κελ 

ππάξμεη νπζηώδεο ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθώλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 21PROC009629673 . 

 

Πηελ παξ. 5 ηνπ  άξζξνπ 106 Λ.4412/2016 αλαθέξεηαη όηη  

“Άξζξν 106 Καηαίσζε δηαδηθαζίαο” 

«5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο, κε 

αληηθαηάζηαζε ή κε ησλ όξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29, πεξί αληαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, ή 32, πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, εθόζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηήλ πεξίπησζε, πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηώλ.» 

 

Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, 

ππνγξάθεηαη. 

 

Zεπγνιαηηό, 15-02-2022 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ : 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην 

αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 9634/30-11-2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηηο ζρεηηθέο αλαιήςεηο ππνρξέσζεο 

4) ηα ππ’ αξηζ. 1 & 2/15.02.2022 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

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

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art29
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art32
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

α. Τελ έγθξηζε ησλ  ππ’αξηζ. 1 & 2/15.02.2022 πξαθηηθώλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε  

ηεο πξνκήζεηαο : «Ρροθίμων, ειδών πανηοπωλείοσ και θρέζκοσ γάλακηος για ηις ανάγκες ηοσ  

Γήμοσ και  ηων Λομικών Ξροζώπων ηοσ, έηοσς 2021-2022»,  κε α/α ζπζηήκαηνο   140368,  

ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

β. Τελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΚΑΛΓΟΔΘΑΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά 254305/28-12-2021 πνπ αθνξά    

ην ηκήκα  2: “ΓΑΙΑ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΝ ΓΖΚΝ”, αμίαο 8.150,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α. θαη  

ην ηκήκα 13: “ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝ Λ.Ξ.Γ.Γ: ΑΛΔΙΗΜΖ”, αμίαο 2.891,00€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

θαζ’ όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Μειέηεο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά  βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

 

γ. Τελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ «ΑΦΝΗ ΚΑΛΡΝΒΑΙΝΗ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝΗ ΞΙΝΗΩΛ- 

ΔΗΠΑΓΩΓΔΠ-ΔΜΑΓΩΓΔΠ Α.Δ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά. 252704/30-12-2021 πνπ αθνξά ηο ημήμα 1: “ΔΗΓΖ  

ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ: ΓΗΑ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝ” αμίαο 5.555,20€ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  

Φ.Π.Α, θαζ’ όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 11/2021 Μειέηεο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά  βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

 

δ. Ρη μαηαίωζη ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο γηα ηα ημήμαηα 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15 θαζώο 

δεν σποβλήθηκε καμία προζθορά γηα απηά ηα ηκήκαηα θαη ηελ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηα αλσηέξσ 

ηκήκαηα άγνλνπ. 

Η παξνύζα απόθαζε δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 43/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- Πδράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- Πιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                               4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

             

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 

 

 

ΑΔΑ: 66Π6Ω9Π-ΚΜΡ


		2022-04-01T11:52:03+0300
	Athens




