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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               5.9.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 204/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων 

& ειδών τροφίμων για κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου». Προσωρινή κατακύρωση 

μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού. Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μήνα Σεπτέμβρη, του έτους 2018, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

17804/31.8.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) 

Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) 

Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 8) Λαδάς Παράσχος  (μέλος). 

  Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος). 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Ιστορικό δημοπρασίας 

 

Με την με αριθμό 195/23-07-18 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων & ειδών τροφίμων για 

κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 31.409,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 27.618,80€,  ΦΠΑ: 3.790,64€) ενώ με την με αριθμό 184/25-07-18 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΔΠΩΨΕ-1ΟΒ), εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούμενη πίστωση. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1623/18, η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003511046 01.08.18. 

Αναλυτικότερα Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα 1: Γάλα για τις σχολικές επιτροπές με εκτιμώμενη αξία 12.712,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.250,00€,  συνολικό ΦΠΑ: 1.462,50€ 

(το ανωτέρω  ποσό αφορά την προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου 

τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) 

Τμήμα 2: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο με εκτιμώμενη αξία 10.435,74€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ 24%    (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 9.058,00€,  συνολικό ΦΠΑ: 

1.377,74€) και  
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Τμήμα 3: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο με εκτιμώμενη αξία 8.261,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.310,80€,  ΦΠΑ: 950,40€).  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος».  

Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 22/08/18, κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και 

συγκεκριμένα από τις παρακάτω εταιρίες: 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με αριθμ.πρωτ. προσφοράς 17313/21-08-

18 

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ με αριθμ.πρωτ. προσφοράς 17302/21-08-18 

Σημειώνεται ότι και οι δύο εταιρίες κατέθεσαν προσφορά για τα τμήματα 2 και 3 : Είδη παντοπωλείου και 

Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο  

 

Σύμφωνα με το από 22-08-18 πρακτικό, η επιτροπή του διαγωνισμού, μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών οι οποίες ήταν σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης προχώρησε 

στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι οποίες ήταν οι εξής: 

 

Τμήμα 2: Είδη παντοπωλείου 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Οικονομική Προσφορά 

Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

8.050,00€ 9.272,83€ 

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 7.721,00€ 8.907,99€ 

Τμήμα 3: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ποσοστό 

Έκπτωσης 

28,70% 

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 20,11% 

 

 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα: 

α) άρθρο  106 αναφορικά με την ματαίωση διαδικασίας ήτοι 

«1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 

παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 

32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών» 

β) άρθρο 32 αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

ήτοι: 

«1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση. 

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
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α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής 

είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση 

στην Επιτροπή μετά από αίτημα της». 

3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

5. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα 

του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16 

7.  Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις” 

8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

10. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

11. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) : Έγκριση των Σχεδίων των 

Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 

Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 

«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων 

και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

12. Του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. 

τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». 

13.  Της Εγκυκλίου 3/11543/26-03-13 αναφορικά με την «ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των 

δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των 

νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού». 

 

 

Β)  Των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής: 

1. Την  με αριθμ. 32/16-07-18 απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

2. Την  με αριθμ. 33/16-07-18 απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

3. Την με αριθμό 195/23-07-18 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου δήμου περί διενέργειας διαγωνισμού 

4. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 397/18 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής. 

5. Την με αριθμ. 184/25-07-18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΔΠΩΨΕ-1ΟΒ) με την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και έγινε η δέσμευση πίστωσης. 
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6. Την με αριθμ.1623/18 διακήρυξη του διαγωνισμού 

7. Την από 18-07-18 Τεχνική Έκθεση και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, η οποία συντάχθηκε από το Τμήμα Υγείας 

Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού. 

8. Το από 22-08-18 πρακτικό της επιτροπής 

 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α) Για την αποδοχή και έγκριση του από 22-08-18 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Β) Για την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το τμήμα 1: Γάλα για τις σχολικές επιτροπές 

δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς και την προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της αρχικής διακήρυξης σύμφωνα με τα άρθρα 106 

και 32 του ν.4412/16. 

Γ) Για την προσωρινή κατακύρωση ως εξής: 

- Για το Τμήμα 2: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην εταιρία με επωνυμία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ, ΑΦΜ 

094299299, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Πλάτωνος 4, Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310751191, συνολικής αξίας 7.721,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 8.907,99€  

συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν 

σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και χαμηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν 

στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Τμήμα 3: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: 

Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 5.212,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 5.890,24€ συμπ/νου ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 28,70% επί της νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης λιανικής των αντίστοιχων ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους 

ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και χαμηλότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 22-08-18 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Β) Εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το τμήμα 1: Γάλα για τις σχολικές επιτροπές 

δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς και την προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της αρχικής διακήρυξης σύμφωνα με τα άρθρα 106 

και 32 του ν.4412/16. 

Γ) Εγκρίνει την προσωρινή κατακύρωση ως εξής: 

- Για το Τμήμα 2: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην εταιρία με επωνυμία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ, ΑΦΜ 

094299299, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Πλάτωνος 4, Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310751191, συνολικής αξίας 7.721,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 8.907,99€  

συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν 

σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και χαμηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν 

στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Τμήμα 3: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ. 

Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 5.212,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 5.890,24€ συμπ/νου ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 28,70% επί της νόμιμα 
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διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης λιανικής των αντίστοιχων ειδών, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εμπορίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους 

ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και χαμηλότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 

ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 

από σχετική πρόσκληση . 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Δ)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 204/2018. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  6.9.2018  

                                                                                                                Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                  

 

 Μαρία Αποστολίδου 
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