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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               19.8.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  241/2020 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών 

Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση  μέρος 

αποτελέσματος διαγωνισμού. Απόρριψη προσφοράς. Προσωρινή Κατακύρωση στον επόμενο προσφέροντα. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 14065/14-
08-2020 έγγραφη πρόσκληση της 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 εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς (αναπληρωματικό μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 8) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: 1)Μανωλόπουλος Βασίλειος. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
Ιστορικό δημοπρασίας 
Με τις ακόλουθες αποφάσεις: α) την με αριθμ. 06/15-05-20 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) την με αριθμό. 09/15-05-20 του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης α) 

με αριθμ. πρωτ.135,137-138/20 από το ΝΠΙΔ - ΚΔΕΔΑΜ (ΑΔΑ: Ψ73ΕΟΞ3Ι-ΖΝΒ, ΩΔΙΥΟΞ3Ι-ΥΘΔ, 6ΣΧΕΟΞ3Ι-Ν9Π) και 

β) με τις με αριθμ.πρωτ.589, 592, 594, 596-7, 599 και 601/20 από το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-KΑΠΗ 

(ΑΔΑ: ΩΡ2ΘΟΚ6Η-ΑΦ5, 6ΩΙΜΟΚΗ-ΑΥΨ, 6ΒΥΨΟΚ6Η-ΣΩΜ, 6Κ96ΟΚ6Η-ΤΕΑ, Ψ5ΖΤΟΚ6Η-Θ19, ΩΘΔΟΟΚ6Η-ΔΦΛ, 

Ψ9ΨΠΟΚ6Η-7Τ9) αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό από τα νομικά πρόσωπα του δήμου. 

Με τις με αριθμ. 143-144/28-05-20 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΛ3ΓΩΨΕ-0ΥΔ, 669ΦΩΨΕ-ΦΟ2) 

εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με τις 

με αριθμ.πρωτ. 8567-68-69-70-71/15-05-20, 8564-65-66/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΘΩ0ΩΨΕ-

ΨΨΙ, 94Η0ΩΨΕ-ΓΜΟ, Ω9ΚΔΩΨΕ-ΗΘΗ, ΨΡΛΑΩΨΕ-ΡΨΤ, 66ΞΘΩΨΕ-Φ5Β, ΨΕΗ6ΩΨΕ-Μ6Ζ, 6ΥΥΩΩΨΕ-2ΑΑ, 

Ψ843ΩΨΕ-Σ6Ζ,) αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 766/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC006834853/09-06-20. 
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Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

ημερομηνία αποστολής 03-06-20, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 20-269911-001 και αριθμό δημοσίευσης 2020/S 

108-261450/05-06-20. 

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 766/20 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 

αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 92919. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 06-07-20, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών είναι η 10-07-20 και ώρα 10:00, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της 

διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών..». 

Στις 10-07-20, η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο Σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με α/α 92919 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη 

συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές: 

 

Α/Α Προμηθευτές Αριθμός 
προσφοράς 

Ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφοράς 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

177148 
03/07/2020 10:20:17 

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 177037 06/07/2020 14:10:56 

3. ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 180898 06/07/2020 09:42:24 

4. ΚOSMOPLUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

177264 
30/06/2020 13:16:44 

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ 177410 06/07/2020 11:11:00 

6. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 179298 30/06/2020 12:48:33 

7. ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ 178043 06/07/2020 07:42:03 

8. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ 

177234 
06/07/2020 11:26:07 

9. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 178877 06/07/2020 08:59:10 

 

Και αφορούσαν τα ακόλουθα τμήματα: 

Τμήματα Εταιρίες 

1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου 
Αμπελοκήπων Μενεμένης 

- ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ 
- ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ 
- ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ 

2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-
Δευτεροβάθμιας) 

- ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ 
- ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ 

3:Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους 
παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

- ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ 

4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

5: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

6: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΔΔ Δεν κατατέθηκε προσφορά 
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Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

7: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

8: Είδη κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- KOSMOPLUS AE 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

9: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων 
Μενεμένης 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- KOSMOPLUS AE 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 

10: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- KOSMOPLUS AE 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 
- Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 

11: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- KOSMOPLUS AE 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 
- Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 

12: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- KOSMOPLUS AE 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 
- Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 

13: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου 
Αμπελοκήπων Μενεμένης 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- KOSMOPLUS AE 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 
- Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 

14: Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-
ΚΑΠΗ 

- ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- KOSMOPLUS AE 
- ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 
- Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 

 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με τα από 10-07-20 πρακτικό της, η επιτροπή έκανε αποδεκτές όλες τις ανωτέρω 

προσφορές για την συνέχιση του διαγωνισμού ήτοι αποσφράγιση οικονομικών προσφορών δεδομένου ότι αυτές 

ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανάθεσης. 

Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή στις 16-07-20 προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν από τις ανωτέρω εταιρίες και οι οποίες ήταν οι ακόλουθες: 

 

Α/Α Οικονομικοί Φορείς Οικονομική Προσφορά 

Χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό Έκπτωσης 

Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου 

4. ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ 152.707,37€  

3. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ 157.008,98€  

1. ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 159.159,79€  

2. ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ 165.612,22€  

Τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας) 

3. ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ 13.745,60€  

1. ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.100,80€  

2. ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ 16.456,00€  

Τμήμα 3: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ 
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 
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1. ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6.708,00€  

2. ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ 7.568,00€  

Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3.660,00€  

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 4.076,00€  

Τμήμα 5: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.444,00€  

2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 1.700,00€  

Τμήμα 7: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
(ΚΔΕΔΑΜ 

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 38.513,00€  

Τμήμα 8: Είδη κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ  

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 5.956,10€ 46,13/42,40/38,33/33,33% 

2. KOSMOPLUS AE 9.360,00€ 10,00% 

3. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 7.723,20€ 25,66% 

Τμήμα 9: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 4.236,00€  

3. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 4.399,00€  

2. KOSMOPLUS AE 14.229,00€  

Τμήμα: 10: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

2. KOSMOPLUS AE 8.677,60€  

3. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 8.839,60€  

4. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 9.081,39€  

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 10.860,60€  

Τμήμα: 11: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

2. KOSMOPLUS AE 1.915,46€  

4. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 1.982,17€  

3. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 1.996,36€  

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2.069,32€  

Τμήμα 12: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων 
Μενεμένης 

3. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 23.248,80€  

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 26.752,80€  

2. KOSMOPLUS AE 27.763,80€  

4. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 31.751,40€  

Τμήμα 13: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης  

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11.952,00€ 50,30% 

4. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 11.998,80€ 50,11% 

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 13.287,60€ 44,74% 

3. KOSMOPLUS AE 14.436,00€ 40,00% 

5. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 14.619,60€ 39,20% 

Τμήμα 14: Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ 

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.795,20€ 50,30% 

4. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ 2.805,80€ 50,11% 

1. ΚΑΓΙΑΣ FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3.296,80€ 41,38% 

3. KOSMOPLUS AE 3.374,00€ 40,00% 

5. Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙΣΙΑ Ε Ε 3.419,40€ 39,20% 
 

Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την με αριθμ.204/16-07-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΨΨ72ΩΨΕ-Σ1Ψ) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της «επικοινωνίας» του διαγωνισμού στον διαδικτυακό τόπο του 

ΕΣΗΔΗΣ στις 20-07-20 στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. 
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Σε συνέχεια της απόφασης κατακύρωσης, απεστάλη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  

α) στην εταιρία με επωνυμία ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ η με αριθμ.πρωτ. 13055/27-07-20 ηλεκτρονική πρόσκληση  

β) στην εταιρία ΕΛΑ Μ. ΙΚΕ η με αριθμ.πρωτ. 13053/27-07-20 ηλεκτρονική πρόσκληση  

γ) την εταιρία ΚΑΓΙΑΣ FOODS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ η με αριθμ.πρωτ. 13054/27-07-20 ηλεκτρονική πρόσκληση  

δ) την εταιρία KOSMOPLUS AE  η με αριθμ.πρωτ. 13051/27-07-20 ηλεκτρονική πρόσκληση  

ε) την εταιρία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ η με αριθμ.πρωτ. 13056/27-07-20 ηλεκτρονική πρόσκληση και 

στ) την εταιρία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η με αριθμ.πρωτ. 13057/27-07-20 ηλεκτρονική 

πρόσκληση  

με τις οποίες κλήθηκαν να υποβάλουν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην με αριθμό 2.2.9.2 

παραγράφου της με αριθμ. 766/20 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων αυτής. 

 

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 11-08-20 

πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνει τα εξής: α) Την οριστική κατακύρωση για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,9, 

12, 13 και 14 δεδομένου ότι κατέθεσαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 

της με αριθμ.766/20 διακήρυξης του διαγωνισμού, β) την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την 

εταιρία με επωνυμία KOSMOPLUS AE, για τα τμήματα 10 και 11, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας τους και γ) την προσωρινή Κατακύρωση για τα 

τμήματα 10 και 11 στην εταιρία με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

Έχοντας υπ όψιν: 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 103 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.12 του 
ν.4605/19 αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

 «1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της 

σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης.».  

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 

τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές. .. 

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα 

με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, … 
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4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου» και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105». 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. 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 

4. 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” 

5. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
7. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

8. Την με αριθμ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος Β) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

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

 
Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων ήτοι: 

1. Τις με αριθμ.πρωτ.135,137-138/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ73ΕΟΞ3Ι-ΖΝΒ, ΩΔΙΥΟΞ3Ι-ΥΘΔ, 
6ΣΧΕΟΞ3Ι-Ν9Π) από το ΝΠΙΔ - ΚΔΕΔΑΜ  

2. Τις με αριθμ.πρωτ.589, 592, 594, 596-7, 599 και 601/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΡ2ΘΟΚ6Η-
ΑΦ5, 6ΩΙΜΟΚΗ-ΑΥΨ, 6ΒΥΨΟΚ6Η-ΣΩΜ, 6Κ96ΟΚ6Η-ΤΕΑ, Ψ5ΖΤΟΚ6Η-Θ19, ΩΘΔΟΟΚ6Η-ΔΦΛ, Ψ9ΨΠΟΚ6Η-7Τ9) 
από το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-KΑΠΗ  

ΑΔΑ: 6ΤΣ8ΩΨΕ-227



 
 

7 
 

3. Την με αριθμό. 06/15-05-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20REQ006746038 

4. Την με αριθμό. 09/15-05-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 19REQ004425608) η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ 20REQ006746122 

5. Τις με αριθμ.πρωτ. 8567-68-69-70-71/15-05-20, 8564-65-66/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΩΘΩ0ΩΨΕ-ΨΨΙ, 94Η0ΩΨΕ-ΓΜΟ, Ω9ΚΔΩΨΕ-ΗΘΗ, ΨΡΛΑΩΨΕ-ΡΨΤ, 66ΞΘΩΨΕ-Φ5Β, ΨΕΗ6ΩΨΕ-Μ6Ζ, 
6ΥΥΩΩΨΕ-2ΑΑ, Ψ843ΩΨΕ-Σ6Ζ,) από το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης  

6. Την με αριθμ.143/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΛ3ΓΩΨΕ-0ΥΔ) αναφορικά με τον τρόπο 
δημοπράτησης της ανάθεσης 

7. Την με αριθμ.144/28-05-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 669ΦΩΨΕ-ΦΟ2) με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

8. Την με αριθμό 766/20 διακήρυξη του διαγωνισμού 
9. Τις υποβληθείσες προσφορές 
10. Το από 10-07-20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών 
11. Το από 16-07-20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
12. Την με αριθμ.204/16-07-20 απόφαση της της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨ72ΩΨΕ-Σ1Ψ) αναφορικά με 

την προσωρινή κατακύρωση 
13. Τις με αριθμ.πρωτ. 13051, 13053-7/27-07-20 προσκλήσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 
14. Το από 11-08-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 

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  
 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 11-08-20 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Β) Την οριστική κατακύρωση για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων» ως εξής: 

- Για το Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην εταιρία με 

επωνυμία ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ, διακρ.τίτλος «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ» ΑΦΜ 081840386, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, 

διεύθυνση ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61200, Κιλκίς και τηλέφωνο 2341087136, συνολικής αξίας 152.707,37€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 172.559,33€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας), στην εταιρία με επωνυμία 

ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ, διακρ.τίτλος «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ» ΑΦΜ 081840386, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, διεύθυνση 

ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61200, Κιλκίς και τηλέφωνο 2341087136, συνολικής αξίας 13.745,60€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 15.532,53€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 

διαγωνισμού και συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

-    Για το Τμήμα 3: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, στην εταιρία με επωνυμία ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

διακριτικός τίτλος  ΕΛΑ Μ. ΙΚΕ, ΑΦΜ 800469941, Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών, διεύθυνση Λυκαβητού 10, TK 10671, Αθήνα 

και τηλέφωνο 2103637822, συνολικής αξίας 6.708,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

7.580,04€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά 

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

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: 6ΤΣ8ΩΨΕ-227
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- Για το Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, 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 

3.660,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 4.135,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 5: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), στην 

εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο ΚΑΓΙΑΣ 

FOODS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 1.444,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό 

ανάθεσης 1.631,72€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και συμφερότερη από 

αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 7: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), 

στην εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο 

ΚΑΓΙΑΣ FOODS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 38.513,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό 

ανάθεσης 43.519,69€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 8: Είδη κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, στην εταιρία με επωνυμία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο ΚΑΓΙΑΣ FOODS - 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 

και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 5.956,10€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

6.730,39€  συμπ/νου ΦΠΑ ήτοι ποσοστό έκπτωσης 46,13/42,40/38,33/33,33% ανά είδος 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 συμφερότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 9: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην εταιρία με επωνυμία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο ΚΑΓΙΑΣ FOODS - 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 

και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 4.236,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24%  ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

4.852,02€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά 

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

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 12: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στην 

εταιρία με επωνυμία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ, ΑΦΜ 094299299, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Πλάτωνος 4, Καλοχώρι, 

57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310751191, συνολικής αξίας 23.248,80€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό 

ποσό ανάθεσης 26.271,14€  συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και 

συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 13: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στην εταιρία 

με επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ 997554787, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, έδρα: διεύθυνση 
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ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΠΥΤΟΥ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τηλέφωνο 2721093829, συνολικής αξίας 11.952,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 13.505,76€ συμπ/νου ΦΠΑ ήτοι ποσοστό έκπτωσης 50,30% 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 συμφερότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 14: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στην εταιρία 

με επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ 997554787, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, έδρα: διεύθυνση 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΠΥΤΟΥ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τηλέφωνο 2721093829, συνολικής αξίας 2.795,20€€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 3.158,58€ συμπ/νου ΦΠΑ ήτοι ποσοστό έκπτωσης 50,30% 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 συμφερότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

Γ) Για την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία KOSMOPLUS AE, για τα τμήματα 10 και 

11, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

τους ήτοι δεν κατατέθηκαν τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16, δεν 

κατατέθηκαν ή υπήρχαν ελλείψεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά που περιγράφονται 

στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 766/20 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης. 

Δ) Για την κατάπτωση μέρους ήτοι ποσού 314,28€ της εγγυητικής επιστολής με αριθμ. GRZ113210/19-06-20 από 

την ALPHA BANK υπέρ του δήμου, συνολικού ποσού 2.106,00€ η οποία εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας με επωνυμία 

KOSMOPLUS  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος KOSMOPLUS 

AE, ΑΦΜ 997615110, Δ.Ο.Υ Ξάνθης, διεύθυνση 3ο χλμ ΞΑΝΘΗΣ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ, ΤΚ 67100 και τηλέφωνο 2541020803. 

Ε) Για την προσωρινή Κατακύρωση για την Τμήμα 10: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-

ΚΑΠΗ, στην εταιρία στην εταιρία με επωνυμία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ, ΑΦΜ 094299299, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 

Πλάτωνος 4, Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310751191, συνολικής αξίας 8.839,60€ πλέον ΦΠΑ 

13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 9.988,75€  συμπ/νου ΦΠΑ,, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 

διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

ΣΤ) Για την προσωρινή Κατακύρωση για την Τμήμα 11: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), στην εταιρία στην εταιρία με επωνυμία Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΑΦΜ 998524941, Δ.Ο.Υ 

Έδεσσας, διεύθυνση Σεβαστειανά Τκ 58500 Σκύδρα και τηλέφωνο 2381081019, συνολικής αξίας 1.982,17€ πλέον 

ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 2.255,02€ συμπ/νου ΦΠΑ,, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 

του διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου,  
                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει το από 11-08-20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

 

Β) Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών 

Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων» ως εξής: 

- Για το Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην εταιρία με 

επωνυμία ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ, διακρ.τίτλος «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ» ΑΦΜ 081840386, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, 

διεύθυνση ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61200, Κιλκίς και τηλέφωνο 2341087136, συνολικής αξίας 152.707,37€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 172.559,33€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας), στην εταιρία με επωνυμία 

ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ, διακρ.τίτλος «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ» ΑΦΜ 081840386, Δ.Ο.Υ Κιλκίς, διεύθυνση 

ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61200, Κιλκίς και τηλέφωνο 2341087136, συνολικής αξίας 13.745,60€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 15.532,53€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 

διαγωνισμού και συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

-    Για το Τμήμα 3: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ 

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, στην εταιρία με επωνυμία ΕΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

διακριτικός τίτλος  ΕΛΑ Μ. ΙΚΕ, ΑΦΜ 800469941, Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών, διεύθυνση Λυκαβητού 10, TK 10671, Αθήνα 

και τηλέφωνο 2103637822, συνολικής αξίας 6.708,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

7.580,04€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά 

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

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, 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 

3.660,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 4.135,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 5: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), στην 

εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο ΚΑΓΙΑΣ 

FOODS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 1.444,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό 

ανάθεσης 1.631,72€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και συμφερότερη από 

αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 7: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), 

στην εταιρία με επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο 

ΚΑΓΙΑΣ FOODS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 38.513,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό 

ανάθεσης 43.519,69€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

- Για το Τμήμα 8: Είδη κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, στην εταιρία με επωνυμία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο ΚΑΓΙΑΣ FOODS - 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 
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και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 5.956,10€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

6.730,39€  συμπ/νου ΦΠΑ ήτοι ποσοστό έκπτωσης 46,13/42,40/38,33/33,33% ανά είδος 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 συμφερότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 9: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην εταιρία με επωνυμία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, διακριτ. τίτλο ΚΑΓΙΑΣ FOODS - 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΦΜ 999671895, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, έδρα: Πλατ.Δημητρίου, ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 

και τηλέφωνο 2310702525, συνολικής αξίας 4.236,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24%  ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

4.852,02€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά 

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

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 12: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στην 

εταιρία με επωνυμία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ, ΑΦΜ 094299299, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Πλάτωνος 4, Καλοχώρι, 

57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310751191, συνολικής αξίας 23.248,80€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό 

ποσό ανάθεσης 26.271,14€  συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και 

συμφερότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 13: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στην εταιρία 

με επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ 997554787, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, έδρα: διεύθυνση 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΠΥΤΟΥ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τηλέφωνο 2721093829, συνολικής αξίας 11.952,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 13.505,76€ συμπ/νου ΦΠΑ ήτοι ποσοστό έκπτωσης 50,30% 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 συμφερότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

- Για το Τμήμα 14: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης στην εταιρία 

με επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜ0ΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ 997554787, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, έδρα: διεύθυνση 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΠΥΤΟΥ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τηλέφωνο 2721093829, συνολικής αξίας 2.795,20€€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 3.158,58€ συμπ/νου ΦΠΑ ήτοι ποσοστό έκπτωσης 50,30% 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 συμφερότερη από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

Γ) Απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία KOSMOPLUS AE, για τα τμήματα 10 και 11, 

δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας τους 

ήτοι δεν κατατέθηκαν τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16, δεν 

κατατέθηκαν ή υπήρχαν ελλείψεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά που περιγράφονται 
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στην με αριθμό 2.2.9.2 παραγράφου της με αριθμ. 766/20 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης. 

Δ) Εγκρίνει την κατάπτωση μέρους ήτοι ποσού 314,28€ της εγγυητικής επιστολής με αριθμ. GRZ113210/19-06-20 

από την ALPHA BANK υπέρ του δήμου, συνολικού ποσού 2.106,00€ η οποία εκδόθηκε υπέρ της εταιρίας με 

επωνυμία KOSMOPLUS  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος 

KOSMOPLUS AE, ΑΦΜ 997615110, Δ.Ο.Υ Ξάνθης, διεύθυνση 3ο χλμ ΞΑΝΘΗΣ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ, ΤΚ 67100 και τηλέφωνο 

2541020803. 

Ε) Εγκρίνει την προσωρινή Κατακύρωση για την Τμήμα 10: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί-ΚΑΠΗ, στην εταιρία στην εταιρία με επωνυμία ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ, ΑΦΜ 094299299, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, 

διεύθυνση Πλάτωνος 4, Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310751191, συνολικής αξίας 8.839,60€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 9.988,75€  συμπ/νου ΦΠΑ,, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 

του διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από αυτές που 

κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

ΣΤ) Εγκρίνει  την προσωρινή Κατακύρωση για την Τμήμα 11: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), στην εταιρία στην εταιρία με επωνυμία Ν ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΑΦΜ 998524941, Δ.Ο.Υ 

Έδεσσας, διεύθυνση Σεβαστειανά Τκ 58500 Σκύδρα και τηλέφωνο 2381081019, συνολικής αξίας 1.982,17€ πλέον 

ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 2.255,02€ συμπ/νου ΦΠΑ,, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 

του διαγωνισμού και η αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 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) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

άρθρου 372 και 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό 

που συνοδεύει τη σύμβαση.». 

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν 

από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του 

ν.4412/16) σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-

05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

προσφυγών». 

 
Ζ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  241/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  20.8.2020  
 
 
 

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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