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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1427/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 190425/12002/25.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1427/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξαθηηθνύ Νν1 ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδώλ
βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Πξάμεο «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΡΟΦΙΜΧΝ
ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΧΝ

ΜΔΣΡΧΝ

2018-2019

ΣΗ

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ

ΤΜΠΡΑΞΗ

Π.Δ.

ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029532), ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ.
ΑΥΑΨΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029643) ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ (ΚΧΓ.
ΟΠ 5029803) ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο»
ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απόξνπο (ΣΔΒΑ) 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 18.068.615,47 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
28ε Ινπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

185323/1883/20.06.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο,
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1427/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 26ο θέμα ηηρ ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε πξαθηηθνύ Νν1 ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδώλ
βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Πξάμεο «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ
ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΧΝ
ΜΔΣΡΧΝ 2018-2019 ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΚΧΓ.
ΟΠ 5029532), ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ. ΑΥΑΨΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029643) ΚΑΙ ΣΗ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029803) ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
«Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο» ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο
Απόξνπο (ΣΔΒΑ) 2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 18.068.615,47 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 190425/12002/25.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηαρ ςπότη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη
Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309/η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/2018
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε ην
νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ −
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά
πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκφ
2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
9. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
11. Σηο ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) θαη 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ
1018-Β/24.3.2017) απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο
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Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» αληίζηνηρα.
12. Σελ ππ΄ αξηζκ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/η.Β/30.1.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
13. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ
πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
14. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε
δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
είλαη αξκφδηα «γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο
πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην» θαη επίζεο γηα «Σελ θαηάξηηζε
ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη
δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή
εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 103/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε
απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο,
Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο θαη Παξνρήο πλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 2018-2019 Κνηλσληθή χκπξαμε Π.Δ. Ζιείαο κε
θσδηθφ ΟΠ: 5029803 ε νπνία εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο
πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο TEBA – FEAD 2014-2020).
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 102/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε
απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο,
Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο θαη Παξνρήο πλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 2018-2019 Κνηλσληθή χκπξαμε Π.Δ. Αραταο κε
θσδηθφ ΟΠ: 5029643 ε νπνία εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο
πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο TEBA – FEAD 2014-2020).
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 101/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε
απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο Απνθεληξσκέλεο Πξνκήζεηεο Σξνθίκσλ θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο,
Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο θαη Παξνρήο πλνδεπηηθψλ Μέηξσλ 2018-2019 Κνηλσληθή χκπξαμε Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο κε θσδηθφ ΟΠ: 5029532 ε νπνία εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Δπηζηηηζηηθήο
θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο TEBA – FEAD 2014-2020).
18. Σηο ππ. αξηζ. 114/2018, 115/2018 θαη 116/2018 απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο
κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ γηα ην έξγν
:«ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ
ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2018-2019» ησλ Κνηλσληθψλ πκπξάμεσλ Π.Δ
Αηησιναθαξλαλίαο (Κσδηθφο ΟΠ 5029532), Π.Δ. Αραταο (Κσδηθφο ΟΠ 5029643) θαη Π.Δ Ζιείαο (Κσδηθφο
ΟΠ 5029803) πνπ εληάρζεθαλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο»
ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) 2014-2020πνπ εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο» ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο
Απφξνπο (ΣΔΒΑ) 2014-2020». Σα αξηζκ. πξση. ΓΑ ΣΔΒΑ ΔΗΔΑΓ/ΔΞ/1453/4-12-2018, ΓΑ ΣΔΒΑ
ΔΗΔΑΓ/ΔΞ/1450/4-12-2018 θαη ΓΑ ΣΔΒΑ ΔΗΔΑΓ/ΔΞ/1451/4-12-2018 έγγξαθα ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε ηα νπνία εγθξίζεθε ε δηαθήξπμε, ε πεξίιεςε θαη ην ζρέδην ζχκβαζεο ηνπ
αλσηέξσ Τπνέξγνπ 1 «ΣΡΟΦΗΜΑ» θαη Τπνέξγνπ 2 «ΔΗΓΖ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ».
19. Σελ ππ. αξηζ. πξση. 402448/18586/14-12-2018 δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ
πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδψλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Πξάμεο «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ , ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2018-2019 ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ
(ΚΧΓ. ΟΠ 5029532), ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΑΥΑΨΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029643) ΚΑΗ ΣΖ
ΚΟΗΝΧΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΖΛΔΗΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029803)
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο» ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ)
2014-2020.
20. Σν πξαθηηθφ Νν1 ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ
δηαθήξπμεο, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ Νο1
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ηος ανοισηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού άνυ ηυν οπίυν για ηην ππομήθεια ηποθίμυν και ειδών βαζικήρ
ςλικήρ ζςνδπομήρ ηηρ Ππάξηρ «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ
ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ , ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 20182019 ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029532), ΣΖ

ΑΔΑ: 61ΛΟ7Λ6-1ΦΠ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΑΥΑΨΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029643) ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Π.Δ. ΖΛΔΗΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029803) ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Δπιζιηιζηικήρ και Βαζικήρ Τλικήρ
ςνδπομήρ» ηος Σαμείος Δςπυπαφκήρ Βοήθειαρ ππορ ηοςρ Απόποςρ (ΣΔΒΑ) 2014-2020
ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 05/02/2019 θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκ/θνχ
Διέγρνπ/Σκήκα Πξνκεζεηψλ, επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ 254 Κηήξην Β’, ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε
κε ηελ ππ. αξηζ. 2837/2018 (ΑΓΑ: ΦΞ27Λ6-ΞΔ7) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ ππ. αξηζ. 68531 ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηεο ππ. αξηζ. πξση.
402448/18586/14-12-2018 δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδψλ
βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Πξάμεο «ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ
ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ , ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2018-2019
ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029532), ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΑΥΑΨΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029643) ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΖΛΔΗΑ
(ΚΧΓ. ΟΠ 5029803) ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο» ηνπ
Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) 2014-2020.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
1. Αλδξηψηε Αηθαηεξίλε, ΠΔ Γεσηερληθψλ, σο Πξφεδξνο
2. Αλαζηαζφπνπινο Παλαγηψηεο, ΣΔ Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο
3. Σζάηζαξε Μαξγαξίηα, ΣΔ Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο
Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππ. αξηζ. πξση. 402448/18586/14-12-2018 αλσηέξσ δηαθήξπμε θαη ην
λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, παξαηεξεί ηα εμήο :
Ο δηαγσληζκφο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή,
κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζην εμήο ζχζηεκα) θαη είρε ιάβεη σο
αχμνληα αξηζκφ (α/α) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκφ 68531. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ε 15/01/2018 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00 κ.κ. θαη ε
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 21/01/2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ.
Γεδνκέλεο ηεο παξάηαζεο πνπ δφζεθε ζηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ κέρξη ηελ 30/01/2019, νη ππνβιεζείζεο
πξνζθνξέο απνζθξαγίζηεθαλ ηελ 05/02/2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα
δηαπηζηεπηήξηα, (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), ηεο πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 68531 θαη δηαπίζησζε φηη αθελφο ν δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα
σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ φηη έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ θαη κε ηε ζεηξά πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, πξνζθνξέο απφ ηνπο παξαθάησ πξνκεζεπηέο:
Ππομηθεςηήρ
NUTRIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ
ΟΚ ΑΝΤΣΗΜΔ ΜΑΡΚΔΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Απμόδιορ
ΕΑΒΑΚΟ, ΖΛΗΑ
ΚΑΚΟΓΗΑΝΝΖ, ΖΛΗΑ
ΜΑΝΓΡΔΚΑ,
ΔΤΑΓΓΔΛΟ
ΚΟΡΓΑΣΟ, ΝΗΚΟΛΑΟ
ΞΤΝΟΤ, ΓΔΠΟΗΝΑ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ,
ΓΔΧΡΓΗΟ

Ζ επηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ
ησλ πξνζθνξψλ. ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο
γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαηαρψξεζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα
ηνπο, (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο.
Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία νη πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθαλ νη
ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο & Σερληθή Πξνζθνξά», ησλ πξνζθνξψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή
πιένλ ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνθάθεινη «Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο» δελ
απνζθξαγίζζεθαλ αθνχ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, απηνί ζα απνζθξαγηζζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.

ΑΔΑ: 61ΛΟ7Λ6-1ΦΠ
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη νη πξνζθνξέο είραλ ιάβεη απφ ην
ζχζηεκα, ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο κνλαδηθνχο α/α ζπζηήκαηνο :
Απμόδιορ
Ππομηθεςηήρ
NUTRIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΕΑΒΑΚΟ, ΖΛΗΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ
ΚΑΚΟΓΗΑΝΝΖ,
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ
ΖΛΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ

Πποζθοπά Υπόνορ ηιμήρ πποζθοπάρ
122480

30/01/2019 13:26:28

126894

30/01/2019 12:42:36

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΑΝΓΡΔΚΑ,
ΔΤΑΓΓΔΛΟ

123542

30/01/2019 12:42:03

ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ

ΚΟΡΓΑΣΟ,
ΝΗΚΟΛΑΟ

124792

30/01/2019 11:37:12

ΟΚ ΑΝΤΣΗΜΔ ΜΑΡΚΔΣ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΞΤΝΟΤ, ΓΔΠΟΗΝΑ

121977

30/01/2019 11:49:36

ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ,
ΓΔΧΡΓΗΟ

126115

30/01/2019 12:59:25

Καηφπηλ ε επηηξνπή αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία γηα ην δηαγσληζκφ (ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκ/θνχ
Διέγρνπ/Σκήκα Πξνκεζεηψλ) ηνπο θπζηθνχο θαθέινπο ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ θαη δηαπίζησζε φηη φινη νη
πξναλαθεξφκελνη ππνςήθηνη αλάδνρνη είραλ απνζηείιεη θπζηθνχο θαθέινπο ν νπνίνη είραλ ιάβεη αξηζκνχο
πξσηνθφιινπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία γηα ην δηαγσληζκφ, εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εκεξνινγηαθψλ θαη
ρξνληθψλ νξίσλ, σο αθνινχζσο :
ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ
Ππομηθεςηήρ
NUTRIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΜΠΟΡΗΑ
35528/3189/4-2-2019
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ
34471/3129/1-2-2019
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
36086/3196/4-2-2019
ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ
32481/3053/31-1-2019
ΟΚ ΑΝΤΣΗΜΔ ΜΑΡΚΔΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
34545/3131/1-2-2019
ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
36107/3197/4-2-2019
ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή κνλφγξαςε ηα πεξηερφκελα ηνπ (ππφ) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά» θαη πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –
Σερληθή Πξνζθνξά» ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ θαη δηαπίζησζε ηα θάησζη:
1. ε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ «KOΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» γηα ην
Σκήκα Β, δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα:
Α) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.10 «Ρήηξα Ζζηθνχ Πεξηερνκέλνπ» (ζει. 50) ηεο δηαθήξπμεο, “ηφζν νη
πξνζθέξνληεο φζν θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπο ππνβάινπλ δήισζε……..φηη δελ απαζρνινχλ ή δελ εθκεηαιιεχνληαη
αλειίθνπο θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ………..”.
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε δήισζε γηα ηελ εηαηξία ηνπ αλαθεξφκελνο θαη
ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, αιιά δελ ππνβάιινληαη νη αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ.
Β) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6.15 (ζει. 42) ηεο δηαθήξπμεο , “ ν πξνζθέξσλ γηα ην Σκήκα Β, νθείιεη λα
θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα” .
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξνζθνκηζζείζα βεβαίσζε Γήκνπ Αγξηλίνπ αθνξά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο
«Υνλδξηθή πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη ραξηηθψλ», πνπ επέρεη ζέζε άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο
Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο Ληαληθήο Γηάζεζεο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Ζ ελ ιφγσ άδεηα δελ
θαιχπηεη φια ηα Δίδε Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο (Σκ.Β).
Γ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6.5 (ζει. 40) ηεο δηαθήξπμεο , “ …….…(γ) ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηελ
απνζήθεπζε……. άδεηεο εηδψλ Β.Τ.., εθφζνλ ππάξρνπλ,……….”.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ππνβιεζείζα ρξήζε γεο γηα ηνλ κηζζσκέλν σο απνζήθε ρψξν ζηελ Πάηξα
επηηξέπεη δξαζηεξηφηεηα Παληνπσιείνπ θαη φρη Aπνζήθεο.
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χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ «ΚΟΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ
Ο.Δ.» γηα ην Σκήκα Β, δεν είναι ζύμθυνη κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ.402448/18586/14.12.2018 δηαθήξπμεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
2. ε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ «ΟΚ ANYTIME MARKET Α.Δ.» γηα ην Σκήκα Β,
δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα:
Α) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.10 «Ρήηξα Ζζηθνχ Πεξηερνκέλνπ» (ζει. 50) ηεο δηαθήξπμεο, “ηφζν νη
πξνζθέξνληεο φζν θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπο ππνβάινπλ δήισζε…..…..φηη δελ απαζρνινχλ ή δελ εθκεηαιιεχνληαη
αλειίθνπο θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ………..”.
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε δήισζε γηα ηελ εηαηξία ηνπ νχηε έρνπλ
ππνβιεζεί νη αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ.
Β) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη εηδηθφηεξα ην 2.2.6.2 «Γηα ην Σκήκα
Β – Δίδε βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο» (ζει. 38) ηεο δηαθήξπμεο ,”νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ
εθηειέζεη νξζψο δχν(2)ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο εηδψλ Β.Τ..(είηε νινθιεξσκέλεο είηε νινθιεξσκέλεο θαηά 60%)
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015,2016,2017) θαη έσο ηελ εκεξ. δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο. Πξνζθνκίδνληαη
…..α)…..β)……γ)……”
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά γηα (3) ζπκβάζεηο , φκσο γηα θακία δελ ππάξρεη
πιεξφηεηα πξνυπνζέζεσλ ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ, σο αθνινχζσο:
1) ρεηηθά κε ηελ ζχκβαζε κε ηελ “ΔΒΤ ΣΔΒΑ” δελ έρεη πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε νινθιήξσζεο θαη θαιήο
εθηέιεζεο απφ ηε αλαζέηνπζα αξρή. Αλη ’απηήο έρεη πξνζθνκηζζεί ε επηζηνιή ΣΔΒΑ ΔΗΑΓΓ/ΔΞ/289/27-3-2017
ζηελ νπνία , κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί ε ελ ιφγσ ζχκβαζε.
Δπίζεο δελ έρεη ππνβιεζεί ε ππεχζπλε δήισζε φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 2.2.6.2.(α).
2) ρεηηθά κε ηελ ζχκβαζε κε ηελ “ΤΝ - ΔΝΧΗ”:
Ζ ζχκβαζε έρεη ζπλαθζεί 28-11-2017, είλαη ανξίζηνπ δηάξθεηαο, βξίζθεηαη ηζρχ ηελ 25-01-2019 (εκεξνκελία
βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο) ρσξίο λα έρεη βεβαησζεί ην πνζνζηφ εθηέιεζήο ηεο, δεδνκέλνπ φηη απφ ηε δηαθήξπμε
απαηηείηαη λα έρεη εθηειεζηεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 60%.
Δπίζεο δελ έρεη ππνβιεζεί ε ππεχζπλε δήισζε φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 2.2.6.2.(α).
3) ρεηηθά κε ηελ ζχκβαζε κε ηελ “ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΔΦΟΠΛΗΣΧΝ” :
Έρεη ζπλαθζεί 06-11-2012, επνκέλσο βξίζθεηαη εθηφο ηεο απαηηνχκελεο απφ ηε δηαθήξπμε ηξηεηίαο (2015,2016,
2017).
Γ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.5.1/1.Α (ζει. 35) ηεο δηαθήξπμεο, “νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ ππεχζπλε
δήισζε κε ηνλ κέζν γεληθφ θχθιν εξγαζηψλ γηα ηξείο…. νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2015,2016,2017”.
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε δήισζε γηα ηελ εηαηξία ηνπ.
Γ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6.15 «Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ΣΜΖΜΑ Β – ΔΗΓΖ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ
ΤΝΓΡΟΜΖ, (ζει. 42) ηεο δηαθήξπμεο “…………νθείιεη λα θαηαζέζεη …….άδεηα ιεηηνπξγίαο (γηα ηα ππφ
πξνκήζεηα πξντφληα)”.
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνβάιεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηα ππφ
πξνκήζεηα πξντφληα).
Δ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.1.4 (ζει.29)ηεο δηαθήξπμεο “……Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο
ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα……”
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνβάιεη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ Πηζηνπνηήζεσλ ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο “FIDE s.r.o”, “RUBELLA BEAUTY” θαη “ELAIS-UNILEVER HELLAS SA”.
Σ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.4.3.2 (ζει.53) ηεο δηαθήξπμεο “Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί ..… ζην Παξάξηεκα Α. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Σ….… ”
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ έρεη γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ
ΒΤ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.
Ε) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.1.5 ηεο δηαθήξπμεο (ζει.30) “…Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη΄ειάρηζηνλ..…ηνλ
ΑΦΜ θαη ηε Γ/λζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα….. Παξάξηεκα Γ…”
ηελ ππνβιεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ αλαγξάθεηαη ν ΑΦΜ θαη ε Γ/λζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ «OK ANYTIME MARKET Α.Δ.» γηα ην
Σκήκα Β , δεν είναι ζύμθυνη κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ.402448/18586/14.12.2018 δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
3. ε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ «ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ Α.Δ.» γηα ηα
Σκήκαηα Α θαη Β, δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα:
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Α) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6.8/β (ζει. 41) ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ, “φηαλ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ζπζθεπάδεη ή δελ παξάγεη ν ίδηνο ην ππφ πξνκήζεηα είδνο ζε
δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δειψλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζπζθεπάδεηαη ή παξάγεηαη ην
πξνζθεξφκελν είδνο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηεο”.
ε ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζε αλαθέξεηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο θάζε είδνπο αιιά φρη ε κνλάδα παξαγσγήο ή
ζπζθεπαζίαο απηψλ θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ. Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ν ηφπνο
παξαγσγήο/ζπζθεπαζίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο απηψλ, απηφ φκσο
δηαθέξεη απφ ηα απαηηνχκελα ζην πξναλαθεξφκελν ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο.
Β) χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν 2.2.7/1,2,3 (ζει. 43) ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα Σκ.
Πξνκεζεηψλ “ζρεηηθά κε ηα Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην νηθνλνκηθφ
θνξέα Πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, ΔΛΟΣ 1801:2008-OHSAS 18001:2007, ΗSO
22000:2005 γηα ηα ηξφθηκα & ISO 9001:2008 γηα ηα Πξντφληα Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο εθηφο ησλ ζρνιηθψλ
ηζαληψλ“.
Δλψ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιεη πξνζθνξά θαη γηα ην Σκήκα Α (Σξφθηκα) & γηα ην Σκήκα Β
(Δίδε Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο) , νη Πηζηνπνηήζεηο ηνπ αθνξνχλ κφλν ηα Σξφθηκα θαη φρη ηα Δίδε Βαζηθήο
Τιηθήο πλδξνκήο.
Δλψ ν πξνκεζεπηήο “The Mart “ ζα πξνκεζεχζεη ηελ “ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ Α.Δ.” θαη Σξφθηκα
θαη Δίδε Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο , ην ISO 9001:2008 ηεο “Σhe Mart”αθνξά κφλν ηα Σξφθηκα θαη φρη ηα Δίδε
Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, φπσο απαηηείηαη ζην ζεκείν 2.2.7.3 ηεο δηαθήξπμεο.
εκεηψλνπκε επίζεο φηη έρνπλ ππνβιεζεί Πηζηνπνηήζεηο ηεο “ΑΦΟΗ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ.”, ελψ ε εηαηξία
απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ.
Γ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6.15 (ζει. 42) ηεο δηαθήξπμεο , “ ν πξνζθέξσλ γηα ην Σκήκα Β, νθείιεη λα
θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα” .
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη πξνζθνκηζζείζεο άδεηεο αθνξνχλ κφλν Σξφθηκα (Σκ.Α) θαη φρη ηα Δίδε Βαζηθήο
Τιηθήο πλδξνκήο (Σκ.Β).
Γ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6.5 (ζει. 40) ηεο δηαθήξπμεο , “ …….. λα ππνβάιινληαη άδεηεο γηα ηξφθηκα ή/θαη
γηα είδε Β.Τ.., εθφζνλ ππάξρνπλ,………….”.
Γηα ηελ απνζήθε ηεο “ΛΗΒΑΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.” ελψ έρεη ππνβιεζεί ΗSO 22000:2005
γηα ηα ηξφθηκα , δελ έρεη ππνβιεζεί ISO 9001:2008 γηα ηα είδε Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο.
Δ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη εηδηθφηεξα ην 2.2.6.3 «Γηα ην Σκήκα
Α θαη ην Σκήκα Β» (ζει. 39) ηεο δηαθήξπμεο ,”νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ εθηειέζεη νξζψο δχν
ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο δηαλνκήο ηξνθίκσλ ή εηδψλ Β.Τ..(νινθιεξσκέλε) ζε παθέην ζε ηνπιάρηζηνλ 1000
θπζηθά πξφζσπα σθεινχκελνπο, θαζ΄ ππφδεημε θάπνηνπ θνξέα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015,2016,2017) θαη
έσο ηελ εκεξ. δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο …………Πξνζθνκίδνληαη …..α)…..β)……”
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά γηα (5) ζπκβάζεηο , φκσο γηα θακία δελ ππάξρεη
πιεξφηεηα πξνυπνζέζεσλ ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ, σο αθνινχζσο:
1) ρεηηθά κε ηελ ζχκβαζε κε ηελ “LEKKEKERKER (UK)LTD”:
Γελ είλαη νινθιεξσκέλε / πνζνζηφ εθηέιεζεο 54,41%. Γελ έρεη πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο.
2) ρεηηθά κε ηηο (2) ζπκβάζεηο κε ηελ “ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΝΟΤΖ”:
Γελ αθνξνχλ παθέην ζε ηνπιάρηζηνλ 1000 θπζηθά πξφζσπα σθεινχκελνπο θαζ΄ππφδεημε θάπνηνπ θνξέα .
3) ρεηηθά κε ηηο (2) ζπκβάζεηο κε ηελ “ΑΠΟΣΟΛΖ” :
Γελ έρνπλ ππνβιεζεί δειηία απνζηνιήο/ηηκνιφγηα,φπσο απαηηείηαη (2.2.6.3/β), δεδνκέλνπ φηη ε “ΑΠΟΣΟΛΖ”
είλαη Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία (ηδησηηθφο θνξέαο).
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ «ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ
Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β, δεν είναι ζύμθυνη κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 402448/ 18586/14.12.2018
δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
4. ε ζρέζε κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ANΧΝΤΜΖ
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ» κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. & «ΦΛΧΡΗΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΡΔΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΦΛΧΡΗΓΖ Α.Δ. , γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β,
δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα:
Α) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6.5 (ζει. 40) ηεο δηαθήξπμεο , “ ………(γ) ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο γηα ηελ
απνζήθεπζε ηξνθίκσλ ή/θαη εηδψλ Β.Τ.., εθφζνλ ππάξρνπλ,……….”.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ έρνπλ ππνβιεζεί άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηηο (3) πξνηεηλφκελεο
απνζήθεο, απηφ φκσο δελ απνηειεί βαζηθή απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο.
Β) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη εηδηθφηεξα ην 2.2.6.3 «Γηα ην Σκήκα
Α θαη ην Σκήκα Β» (ζει. 39) ηεο δηαθήξπμεο ,”νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ εθηειέζεη νξζψο δχν
ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο δηαλνκήο ηξνθίκσλ ή εηδψλ Β.Τ..(νινθιεξσκέλε) ζε παθέην ζε ηνπιάρηζηνλ 1000

ΑΔΑ: 61ΛΟ7Λ6-1ΦΠ
θπζηθά πξφζσπα σθεινχκελνπο, θαζ΄ ππφδεημε θάπνηνπ θνξέα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015,2016,2017) θαη
έσο ηελ εκεξ. δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο …………Πξνζθνκίδνληαη …..α)…..β)……”
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά γηα (6) ζπκβάζεηο . Γηα ηηο (4) ζπκβάζεηο
πξνθχπηεη πιεξφηεηα πξνυπνζέζεσλ ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Γηα ηηο (2) ζπκβάζεηο κε ηνλ Γήκν Φπιήο ζηα
πιαίζηα ΣΔΒΑ πξνθχπηεη φηη απηέο δελ είλαη νινθιεξσκέλεο / πνζνζηφ εθηέιεζεο 75% ε πξψηε θαη 80% ε
δεχηεξε.
Παξφια απηά , ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο γηα ηνπιάρηζηνλ (2) νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεηο.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ANΧΝΤΜΖ
ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ» κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. & «ΦΛΧΡΗΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΡΔΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΦΛΧΡΗΓΖ Α.Δ. γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β , είναι
ζύμθυνη κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 402448/18586/14.12.2018 δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
5. ε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ «ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β,
δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα:
Α) Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπο παξαηεξήζεθε φηη ππήξρε
ζε έληππε κνξθή – εθηφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ – ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ.
Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο νξηδφκελεο απφ ηελ δηαθήξπμε δηαδηθαζίεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζεκείν 3.1.2.γ ηεο
δηαθήξπμεο (ζει.57) “Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, …………., απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ”.
Β) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη εηδηθφηεξα ην 2.2.6.3 «Γηα ην Σκήκα
Α θαη ην Σκήκα Β» (ζει. 39) ηεο δηαθήξπμεο ,”νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ εθηειέζεη νξζψο δχν
ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο δηαλνκήο ηξνθίκσλ ή εηδψλ Β.Τ..(νινθιεξσκέλε) ζε παθέην ζε ηνπιάρηζηνλ 1000
θπζηθά πξφζσπα σθεινχκελνπο, θαζ΄ ππφδεημε θάπνηνπ θνξέα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015,2016,2017) θαη
έσο ηελ εκεξ. δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο …………Πξνζθνκίδνληαη …..α)…..β)……”
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηεξηδφκελνο ζηελ ηθαλφηεηα ηξίηνπ / δάλεηα εκπεηξία (ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ
Α.Δ.Β.Δ.) , έρεη ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά γηα (4) ζπκβάζεηο ηεο ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ., φκσο γηα θακία δελ
ππάξρεη πιεξφηεηα πξνυπνζέζεσλ ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο κε ηδησηηθνχο
θνξείο (θαηαζηήκαηα) θαη δελ αθνξνχλ παθέην ζε ηνπιάρηζηνλ 1000 θπζηθά πξφζσπα σθεινχκελνπο
θαζ΄ππφδεημε θάπνηνπ θνξέα .
Όκσο, ζηεξηδφκελνο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηξίηνπ / δάλεηα εκπεηξία (ΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΧΝ Δ.Π.Δ.), ν ππνςήθηνο
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά γηα (3) ζπκβάζεηο ηεο ΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΧΝ Δ.Π.Δ κε
Π.Δ.Αραΐαο/ΣΔΒΑ 2017, Π.Δ.Αηησιναθαξλαλίαο/ΣΔΒΑ 2018 & ΓΟΑ/2018. Γηα ηηο (2) ζπκβάζεηο κε
Π.Δ.Αραΐαο/ΣΔΒΑ 2017 & ΓΟΑ/2018 πξνθχπηεη πιεξφηεηα πξνυπνζέζεσλ ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ ζχκβαζε κε
ηελ Π.Δ.Αηησιναθαξλαλίαο /ΣΔΒΑ 2018 δελ είλαη νινθιεξσκέλε / πνζνζηφ εθηέιεζεο 61 %.
χκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 2.2.6 ηηο δηαθήξπμεο γηα ηνπιάρηζηνλ (2)
νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεηο.
Γ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.5 «Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα» θαη εηδηθφηεξα ην 2.2.5.2 (ζει.
36) ηεο δηαθήξπμεο “ ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίησλ
θνξέσλ φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα,
πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ γηα θάζε ηξίην θνξέα, αξθεί θαη απηφο
λα ιεηηνπξγεί πξηλ ηελ 1-1-2015 θαη λα έρεη δεκνζηεχζεη ηξεηο ηζνινγηζκνχο (2015,2016,2017)”.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΑΔ ζηεξίδεηαη ζηελ
ηθαλφηεηα ηξίησλ / δάλεηα εκπεηξία (ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ. & ΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΧΝ Δ.Π.Δ.) :
1) Τπνβάιινληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηα ζεκεία 2.2.5.1 /1,2
γηα ηελ
ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ., πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηνλ κέζν γεληθφ θχθιν
εξγαζηψλ 3εηίαο θαη ηνλ εηδηθφ θχθιν εξγαζηψλ 2017.
2) Γελ ππνβάιινληαη ηα πνπ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά νξίδνληαη ζηα ζεκεία 2.2.5.1 /1,2 ηεο δηαθήξπμεο γηα
ηελ ΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΧΝ Δ.Π.Δ.
3) Απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΑΔ δελ πξνθχπηεη ν θχθινο
εξγαζηψλ εηψλ 2015,2016,2017, φπσο δειψλεηαη ζην ΔΔΔ.
Γ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη εηδηθφηεξα ην 2.2.2.9 απαηηείηαη ε
ππνβνιή Καηαιφγνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ ην .ΔΠ.Δ. (ζει. 41) ηεο δηαθήξπμεο .
χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.8 «ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίηνπ» (ζει. 44) ηεο δηαθήξπμεο «…… Δθφζνλ νη
νηθνλνκηθνί θνξείο επηθαιεζηνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή, ηερληθή ή επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηξίησλ,
ππνρξενχληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζσξεπηηθψο: (α) λα ππνβάινπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη
νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ πξνηίζεληαη λα ζηεξηρζνχλ πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ………»
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΑΔ ζηεξίδεηαη ζηελ
ηθαλφηεηα ηξίησλ / δάλεηα εκπεηξία (ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ. & ΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΧΝ Δ.Π.Δ.) :
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Γηα ηελ ΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΧΝ Δ.Π.Δ. έρεη ππνβιεζεί Καηάινγνο πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζεσξεκέλνο απφ ην
.ΔΠ.Δ. ελψ γηα ηελ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ. δελ έρεη ππνβιεζεί, φπσο απαηηείηαη.
Δ) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.1.4 (ζει.29)ηεο δηαθήξπμεο “……Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο
ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα……”
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνβάιεη επίζεκεο κεηαθξάζεηο ησλ Πηζηνπνηήζεσλ ηεο κνλάδαο
παξαγσγήο “Friesland Campina Hellas”, ηνπ ISO 22000-2005 ηεο “ΑΓΡΟ.ΒΗ.Μ.Α.Δ.”, ηνπ ΗSO 22000-2005 ηεο
“NESTLE ΔΛΛΑ ΑΔ”.
η) Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο κνλάδαο
παξαγσγήο παηδηθνχ γάιαθηνο εβαπνξέ “Friesland Campina Hellas” γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο
επηρείξεζεο, φπσο απαηηείηαη ζην ζεκείν 2.2.6.8/β ηεο δηαθήξπμεο (ζει.41), παξφηη έρεη ππνβιεζεί ζε έληππε
κνξθή αιιά κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Ε) χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.10 «Ρήηξα Ζζηθνχ Πεξηερνκέλνπ» (ζει. 50) ηεο δηαθήξπμεο, “ηφζν νη
πξνζθέξνληεο φζν θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπο ππνβάινπλ δήισζε…..…..φηη δελ απαζρνινχλ ή δελ εθκεηαιιεχνληαη
αλειίθνπο θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ………..”.
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΑΔ & νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη
(ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ. & ΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΧΝ Δ.Π.Δ.) έρνπλ ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε δήισζε φηη δελ
απαζρνινχλ ή δελ εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ, φκσο δελ έρνπλ ππνβιεζεί νη
αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δειψζεηο φισλ ησλ πξνκεζεπηψλ .
Ζ) Όζνλ αθνξά ηα «Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο» ηνπ άξζξνπ
2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο (ζει.43), παξαηεξήζεθε φηη νη πηζηνπνηήζεηο κεξηθψλ πξνκεζεπηψλ δελ ήηαλ ζε ηζρχ.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ «ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ Α.Δ.» γηα ηα
Σκήκαηα Α θαη Β, δεν είναι ζύμθυνη κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ.402448/18586/14.12.2018 δηαθήξπμεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
6. ε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ΜΠΗΚΑ.Α.Δ.» , «NUTRIA
Α.Δ» & «SALAS INTER GROUP ΔΚΓΖΛΧΔΗ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β , θαη θαηφπηλ ησλ
εκεξ.12.06.2019 δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ,δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα:
χκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη εηδηθφηεξα ην 2.2.6.3 «Γηα ην Σκήκα Α
θαη ην Σκήκα Β» (ζει. 39) ηεο δηαθήξπμεο ,”νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ εθηειέζεη νξζψο δχν
ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο δηαλνκήο ηξνθίκσλ ή εηδψλ Β.Τ..(νινθιεξσκέλε) ζε παθέην ζε ηνπιάρηζηνλ 1000
θπζηθά πξφζσπα σθεινχκελνπο, θαζ΄ ππφδεημε θάπνηνπ θνξέα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015,2016,2017) θαη
έσο ηελ εκεξ. δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο …………Πξνζθνκίδνληαη …..α)…..β)……”
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά γηα (12) ζπκβάζεηο . Οη απαηηήζεηο ηηο
δηαθήξπμεο γηα ηνπιάρηζηνλ (2) νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεηο ,πιεξνχληαη.
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ΜΠΗΚΑ.Α.Δ.» ,
«NUTRIA Α.Δ» & «SALAS INTER GROUP ΔΚΓΖΛΧΔΗ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β , είναι ζύμθυνη
κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ.402448/18586/14.12.2018 δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Δπηπιένλ επηβεβαηψζεθε ε εγθπξφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ.
Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο φια ηα ζηνηρεία, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο,
Πποηείνει ομόθυνα
1. Σην έγκπιζη ηος παπόνηορ ππακηικού .
2. Σην απόππιτη ηυν ςποτηθίυν αναδόσυν :
 «KOΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» γηα ην Σκήκα Β
 «ΟΚ ANYTIME MARKET Α.Δ.» γηα ην Σκήκα Β
 «ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β
 «ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β.
3. Σην αποδοσή ηυν ςποτήθιυν ανάδοσυν :
 ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ANΧΝΤΜΖ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. &
«ΦΛΧΡΗΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΡΔΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
ΦΛΧΡΗΓΖ Α.Δ. , γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β,
 ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ΜΠΗΚΑ.Α.Δ.» , «NUTRIA Α.Δ» & «SALAS INTER GROUP ΔΚΓΖΛΧΔΗ
Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β ,
για ηην ζςνέσιζη ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ (αποζθπάγιζη οικονομικών πποζθοπών) .

ΑΔΑ: 61ΛΟ7Λ6-1ΦΠ
Καηόπιν ηυν ανυηέπυ, παπακαλούμε για ηην:
Έγκπιζη ηος ππακηικού Νο1 ηος ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού άνυ ηυν οπίυν ηος άπθπος 5 ηος
Ν.4412/2016 για ηην ππομήθεια ηποθίμυν και ειδών βαζικήρ ςλικήρ ζςνδπομήρ ηηρ Ππάξηρ
«ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ,
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2018-2019 ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029532), ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Π.Δ. ΑΥΑΨΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029643) ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ Π.Δ. ΖΛΔΗΑ (ΚΧΓ. ΟΠ
5029803) ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Δπιζιηιζηικήρ και Βαζικήρ Τλικήρ ςνδπομήρ» ηος Σαμείος
Δςπυπαφκήρ Βοήθειαρ ππορ ηοςρ Απόποςρ (ΣΔΒΑ) 2014-2020, ζςνολικήρ δαπάνηρ μέσπι ηος ποζού ηυν
18.068.615,47 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ ήηοι:
1. Σην απόππιτη ηυν ςποτηθίυν αναδόσυν :
 «KOΡΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» γηα ην Σκήκα Β
 «ΟΚ ANYTIME MARKET Α.Δ.» γηα ην Σκήκα Β
 «ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β
 «ΦΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β.
2. Σην αποδοσή ηυν ςποτήθιυν ανάδοσυν για ηην ζςνέσιζη ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ
(αποζθπάγιζη οικονομικών πποζθοπών):
 ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ANΧΝΤΜΖ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. &
«ΦΛΧΡΗΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΡΔΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
ΦΛΧΡΗΓΖ Α.Δ. , γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β,
 ENΧΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ «ΜΠΗΚΑ.Α.Δ.» , «NUTRIA Α.Δ» & «SALAS INTER GROUP ΔΚΓΖΛΧΔΗ
Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β ,
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (Σ.Δ.Β.Α.). Ζ
δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο είλαη εγγεγξακκέλε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Α Δ0938)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Π.Δ. ΑΥΑΨΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
Π.Δ. ΖΛΔΗΑ

ΚΧΓ. MIS
5029532

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΑΞΖ Α
2018Δ09380012

ΚΑΔ ΑΝΑ Π.Δ.
02.02.071.9919.01.1297

5029643

2018Δ09380014

02.01.071.9919.01.1297

5029803

2018Δ09380013

02.03.071.9919.01.0037

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη αξηζκ. 3474/2018, 3475/2018, 3476/2018, 3477/2018, 3478/2018,
3479/2018, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 973/2019, 1968/2019 θαη 1969/2019 απνθάζεηο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 5
ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε
δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο

ΑΔΑ: 61ΛΟ7Λ6-1ΦΠ
Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά
κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 190425/12002/25.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Νν1 ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν.4412/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδώλ βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηεο Πξάμεο
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«ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ,
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 2018-2019 ΣΗ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ

ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029532), ΣΗ

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ. ΑΥΑΨΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029643) ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ (ΚΧΓ. ΟΠ 5029803) ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Δπηζηηηζηηθήο
θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο» ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απόξνπο (ΣΔΒΑ)
2014-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 18.068.615,47 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ ήηνη:
1. Απνξξίπηεη ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο:
 «KOΡΓΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» γηα ην Σκήκα Β
 «ΟΚ ANYTIME MARKET Α.Δ.» γηα ην Σκήκα Β
 «ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΓΡΔΚΑ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β
 «ΦΤΓΔΙΑ ΠΑΣΡΧΝ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β.
2. Απνδέρεηαη ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
(απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ):
 ENΧΗ ΔΣΑΙΡΙΧΝ «ANΧΝΤΜΗ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΣΟΙΜΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν KORINTHIAN
PALACE CATERING A.E. & «ΦΛΧΡΙΓΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΡΔΑΣΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν ΦΛΧΡΙΓΗ Α.Δ. , γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β,
 ENΧΗ ΔΣΑΙΡΙΧΝ «ΜΠΙΚΑ.Α.Δ.» , «NUTRIA Α.Δ» & «SALAS INTER GROUP
ΔΚΓΗΛΧΔΙ Α.Δ.» γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Β ,
Η παξνύζα ζύκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απόξνπο
(Σ.Δ.Β.Α.). Η δεκόζηα δαπάλε ηεο πξάμεο είλαη εγγεγξακκέλε ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ (Α Δ0938)

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ
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5029532

2018Δ09380012

02.02.071.9919.01.1297

5029643

2018Δ09380014

02.01.071.9919.01.1297

5029803

2018Δ09380013

02.03.071.9919.01.0037

Π.Δ. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ
Π.Δ. ΑΥΑΨΑ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ
Π.Δ. ΗΛΔΙΑ

ΑΔΑ: 61ΛΟ7Λ6-1ΦΠ
Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ εθδνζεί νη αξηζκ. 3474/2018, 3475/2018, 3476/2018, 3477/2018, 3478/2018,
3479/2018, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 973/2019, 1968/2019 θαη 1969/2019 απνθάζεηο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο.
Λεπθό ςήθηζε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Γαβξηειίδεο
Κσλ/λνο.

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

