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Σαχ. Δ/νςθ : Διοικθτιριο  
Σαχ. Κϊδ. : 54123  
Πλθροφορίεσ : Ν. Κυματισ 
Σθλζφωνο : 2310379046 
Φαξ : 2310285250 
e-mail : symvaseis@mathra.gr 

 
 

ΘΕΜΑ:  Ζγκριςθ του υπ’ αρ. 3/2021 πρακτικοφ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ 

διεξαγωγισ θλεκτρονικών διαγωνιςμών προμθκειών και παροχισ γενικών 

υπθρεςιών και κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ με αρ. αρικ. πρωτ. 5829/2-12-

2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007789900 2020-12-07) διακιρυξθσ ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιών 

κακαριότθτασ με δικαίωμα ςυμμετοχισ κατά αποκλειςτικότθτα ςε ΚΟΙΠΕ του 

άρκρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 20 του ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΘ 

Θ ΤΠΘΡΕΙΑΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1) Σισ διατάξεισ του 

α) Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπωσ ιςχφει.  

β) Σου Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ ιςχφει. 

γ) Σου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2) Σο Π.Δ. 141/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Eςωτερικϊν» (ΦΕΚ 180 Α'). 
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3) Σισ διατάξεισ του άρκρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό 

Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ». 

4) Σθν αρ. 19232/20.03.2020 Τ.Α.  του Τπουργοφ Εςωτερικϊν περί διοριςμοφ τθσ 

Γεωργίασ Βαλατςοφ του Ακανάςιου ςε κζςθ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΦΕΚ 221 Τ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

5) Σθν υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν «Οριςμόσ 

οργανωτικισ δομισ Σομζα Μακεδονίασ και Θράκθσ ωσ χωριςτισ 

επιχειρθςιακισ μονάδασ ανεξαρτιτωσ υπεφκυνθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων 

τθσ ίδιασ ι οριςμζνων κατθγοριϊν αυτϊν του άρκρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του 

ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

6) Σθν υπ’ αρικ. 493/28.01.2020 Απόφαςθ με κζμα «Οριςμόσ μελϊν ςυλλογικϊν 

οργάνων διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ, εκτζλεςθσ και παραλαβισ 

δθμοςίων ςυμβάςεων του Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και 

Θράκθσ)» που αναρτικθκε ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΣΛ6-ΟΔΙ, θ οποία 

επαναλιφκθκε ορκά με τθ αρικμ. Πρωτ. 493/19-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΣΛ6-

ΟΔΙ) απόφαςθ Γενικοφ Διευκυντι Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ) και τροποποιικθκε με τθν 4088/1-9-2020 (ΑΔΑ: 

6Κ0Ο46ΜΣΛ6-3ΟΡ) απόφαςθ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ Τπουργείου 

Εςωτερικϊν. 

7) Σο με αρ. 4557/22.09.2020 πρωτογενζσ αίτθμα για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ για το ζτοσ 2021 ΑΔΑΜ: 20REQ007391845 2020-09-29. 

8) Σθ με αρ. 5171/30.10.2010 απόφαςθ προζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ  που 

αναρτικθκε ςτθ Διαφγεια με ΑΔΑ: 6ΧΑ046ΜΣΛ6-ΟΝ και ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων με ΑΔΑΜ: 20REQ007568254 2020-

11-02 

9) Σθ με αρ. αρικ. πρωτ. 5829/2.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007789900 2020-12-07) 

διακιρυξθ ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν 

επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ με δικαίωμα ςυμμετοχισ 

κατά αποκλειςτικότθτα ςε ΚΟΙΠΕ του άρκρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των 

διατάξεων του άρκρου 20 του ν.4412/2016..  

10) Σθν προςφορά που κατζκεςε θλεκτρονικά ο «ΚΟΙΠΕ Δυτικοφ Σομζα Ψυχικισ 

Τγείασ Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θεςςαλονίκθσ Π.Α.Θ.» ςτον θλεκτρονικό 

διαγωνιςμό με α/α υςτιματοσ 103630, θ οποία ιταν και θ μοναδικι που 

κατατζκθκε. 

11) Σθν υπ’ αρ. 419/2021 απόφαςθ τθσ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ με κζμα 

«Ζγκριςθ των υπ’ αρ. 1/2020 και 2/2021 πρακτικϊν τθσ τριμελοφσ επιτροπισ 

διεξαγωγισ θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν 
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υπθρεςιϊν και ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου για τθ με αρ. αρικ. πρωτ. 

5829/2-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007789900 2020-12-07) διακιρυξθ ανοιχτοφ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ με δικαίωμα ςυμμετοχισ κατά αποκλειςτικότθτα ςε 

ΚΟΙΠΕ του άρκρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 20 

του ν.4412/2016.» 

12) Σο με αρ. πρωτ. 721/18.02.2021 φάκελο δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που 

κατζκεςε εμπρόκεςμα ο ωσ άνω υποψιφιοσ ανάδοχοσ. 

13) Σο υπ’ αρ. 3/2021 πρακτικό τθσ τριμελοφσ επιτροπισ διεξαγωγισ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ, που επιςυνάπτονται ωσ παράρτθμα και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

14) Σθν ανάγκθ τθσ αδιάλειπτθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ του 

Διοικθτθρίου. 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

1. Εγκρίνει ςτο ςφνολό του το υπ. αρ. 3/2021 Πρακτικό τθσ άνω Επιτροπισ, το 

οποίο επιςυνάπτεται ωσ παράρτθμα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ. 

2. Κατακυρϊνει το αποτζλεςμα του ωσ άνω διενεργθκζντοσ ανοιχτοφ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ διακιρυξθσ, 

που είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 

τιμισ, ςτον Κοινωνικό υνεταιριςμό Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ Δυτικοφ Σομζα Ψυχικισ 

Τγείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θεςςαλονίκθσ, με διακριτικό τίτλο ΚΟΙ..Π.Ε.,  

με ζδρα τθν οδό Λαγκαδά 196, 56429, ταυροφπολθ και ΑΦΜ 998842250, του 

οποίου θ οικονομικι προςφορά ανιλκε ςτο ςυνολικό ποςό των εβδομιντα τριϊν 

χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (73.500,00€) άνευ Φ.Π.Α. 24%, ιτοι ποςό ενενιντα 

ενόσ χιλιάδων  εκατόν ςαράντα ευρϊ (91.140,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

Φ.Π.Α. 

 

Θ ΤΠΘΡΕΙΑΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΣΟΤ 
 
 
Κοινοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι φαξ αν υπάρξει πρόβλθμα ςτθν 
αποςτολι): 
Κοινωνικό υνεταιριςμό Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε), Δυτικοφ Σομζα Ψυχικισ 

Τγείασ, Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θεσ/νίκθσ, (Τπθρεςίεσ Επαγγελματικισ 

Επανζνταξθσ), Λαγκαδά 196 Σ.Κ 56429 ταυροφπολθ. email: koispethess@gmail.com 

ΑΔΑ: 6Ο1Β46ΜΤΛ6-ΑΛΖ
21AWRD008202773 2021-02-26



  
 

4 
 

   
Εςωτερικι Διανομι (θλεκτρονικά): 

 Γραφείο Τφυπουργοφ 

 Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 
 Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι 

 Σμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα) 

  Μζλθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  
(ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ)  
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΘ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 3/2020  
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 5829/2-12-2020 (20PROC007789900 2020-12-07) 

 
υνεδρίαςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των προςφορών του 
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ 
υπθρεςιών κακαριότθτασ με δικαίωμα ςυμμετοχισ κατά αποκλειςτικότθτα ςε ΚΟΙΠΕ του 
άρκρου 12 του ν.2719/99 δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 20 του ν.4412/2016. 
 
Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ αποκλειςτικά βάςει 
τιμισ.  
Εκτιμώμενθ ςυνολικι αξία : 73.521,51 € (προ ΦΠΑ) (του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ) 
Α/α ΕΘΔΘ : 103630 
 
 

ΣΑΔΙΟ 3Ο  

ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

1θ ΤΝΕΔΡΙΑΘ 

τθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 18 Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Πζμπτθ, και ϊρα 13:00μ.μ., ςτα 

γραφεία του Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ), (Διοικθτιριο, Αγίου 

Δθμθτρίου, 54123, Θεςςαλονίκθ, γραφείο 212) τα μζλθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

(ωσ άνω), θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 493/28-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΣΛ6-ΟΔΙ), 

ορκι επανάλθψθ με αρικμ. Πρωτ. 493/19-2-2020 (ΩΡ8Χ46ΜΣΛ6-ΟΔΙ) απόφαςθ Γενικοφ 

Διευκυντι Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) και τροποποιικθκε με 

τθν 4088/1-9-2020 (ΑΔΑ : 6Κ0Ο46ΜΣΛ6-3ΟΡ) απόφαςθ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 

Τπουργείου Εςωτερικϊν : 

1. Δθμθτρακοφδθ Κωνςταντία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Μθχανικϊν με 

βακμό Αϋ, ωσ Πρόεδροσ  

2. Σςαβλίδου Μαρία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ  Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ 

με βακμό  Α’,  ωσ μζλοσ. 

3. Γκουηκοφρθσ Φώτιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλο του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ 

με βακμό Α’, ωσ μζλοσ  

ςυνιλκαν ςε ςυνεδρίαςθ για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ.  Διαπιςτωκείςασ απαρτίασ τθσ επιτροπισ με τθν παρουςία τριϊν (3) μελϊν,  θ 

πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ του μειοδότθ ςτο πλαίςιο του θλεκτρονικοφ, δθμόςιου, διαγωνιςμοφ με α/α 

υςτιματοσ 103630. Πρακτικά τθροφνται από το μζλοσ τθσ επιτροπισ Γκουηκοφρθ Φϊτιο. 
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Ο διαγωνιςμόσ τθσ εν λόγω διακιρυξθσ πραγματοποιείται με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ με αφξοντα αρικμό 103630. 

Θ Επιτροπι για να προβεί ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με τα διαπιςτευτιρια (όνομα χριςτθ και κρυφό 

προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ) του Προζδρου και του Μζλουσ τθσ, και επζλεξε τον 

θλεκτρονικό διαγωνιςμό με α/α υςτιματοσ 103630 και ακολουκϊντασ τθν προβλεπόμενθ 

διαδικαςία, προζβθ ςε θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 

προςφζροντοσ.  

Κατόπιν, αποφαςίςτθκε θ ςυνεδρίαςθ για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν να 

ςυνεχιςτεί ςτισ 23 Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Σρίτθ και ώρα 11:00π.μ., μετά το πζρασ τθσ 

προκεςμίασ κατάκεςθσ, ιτοι τθν 22/02/2021, που είχε τεκεί με τθν από 12/02/2021 ςχετικι 

πρόςκλθςθ και θ Πρόεδροσ κιρυξε τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.  

 

Θ  Πρόεδροσ: Δθμθτρακοφδθ Κωνςταντία 

 

Σα μζλθ:        1. Σςαβλίδου Μαρία 

 

                         2. Γκουηκοφρθσ Φϊτιοσ 

 

2θ ΤΝΕΔΡΙΑΘ 

 

τθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 23 Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Σρίτθ και ώρα 11:00π.μ., θ επιτροπι θ 

οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 493/28-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΣΛ6-ΟΔΙ) απόφαςθ, 

και τροποποιικθκε με τθν 4088/1-9-2020 (ΑΔΑ : 6Κ0Ο46ΜΣΛ6-3ΟΡ), ςυνεδρίαςε με 

τθλεδιάςκεψθ με τθ ςυμμετοχι των: 

1. Δθμθτρακοφδθ Κωνςταντία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Μθχανικϊν με 

βακμό Αϋ, ωσ Πρόεδρου,  

2. Σςαβλίδου Μαρία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ  Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ 

με βακμό  Α’,  ωσ μζλουσ. 

3. Γκουηκοφρθσ Φώτιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλο του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ 

με βακμό Α’, ωσ μζλουσ  

για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου ςτο 

πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  Διαπιςτωκείςασ απαρτίασ τθσ επιτροπισ με τθν 

παρουςία τριϊν (3) μελϊν,  θ πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ. Πρακτικά 

τθροφνται από τθν πρόεδρο τθσ επιτροπισ. 

Θ επιτροπι επιβεβαίωςε ότι ο Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ 

Δυτικοφ Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θεςςαλονίκθσ, με το 

διακριτικό τίτλο «Κοι..Π.Ε. Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ»  

α) υπζβαλε εμπρόκεςμα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςτισ 17/02/2021 και 

ςυμπλθρωματικά ςτισ 22/02/2021 κατόπιν τθσ από 12/02/2021 ςχετικισ πρόςκλθςθσ, που 
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απζςτειλε το Σμιμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων, Προμθκειϊν και Διαχείριςθσ Τλικοφ μζςω του 

ςυςτιματοσ «Επικοινωνία» του ΕΘΔΘ και 

β) προςκόμιςε τα εν λόγω δικαιολογθτικά, και ςε φυςικι μορφι εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν με το με αρ.721/18.02.2021 φάκελο. 

Θ επιτροπι προζβθ ςτον ζλεγχο των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικών και ςτθν 

καταγραφι τουσ, όπωσ περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα : 

 

Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ άρκρου 12 τθσ 

διακιρυξθσ 

Ζλεγχοσ - Παρατθριςεισ 

12.Α1 Καταςτατικό ΚΟΙΠΕ ΟΚ 

12.Α2 Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για τθν ίδρυςθ και 

λειτουργία του ΚΟΙΠΕ  

ΟΚ 

12.Α3 ΒΕΒΑΙΩΘ ΚΟΙΠΕ 35% ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΟΚ 

12.Α4 ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΓΓΡΑΦΘ Γενικό Μθτρϊο 

Κ.Α.Λ.Ο. 2019 

ΟΚ 

12.Α5 ΓΕΜΘ  - TaxisNET - ΚΑΔ.ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ – 

και ζναρξθ 

 

ΟΚ 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι είναι ςε ιςχφ τα 

δικαιολογθτικά 

ΟΚ 

12.Β ΓΕΜΘ - ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΕΚΠΡΟΩΠΘΘ  

ΓΕΜΘ – Γενικό Πιςτοποιθτικό 

ΟΚ 

12.Γ Αποςπάςματα ποινικϊν μθτρϊων 

 

ΟΚ  

12.Δ.Ι Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

 

ΟΚ, ςτο ΕΘΔΘ υπάρχει και ςχετικό 

αποδεικτικό εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ από τθν 

πρϊτθ καταχϊριςθ των δικαιολογθτικϊν  

12.Δ.ΙΙ Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

 

ΟΚ, ςτο ΕΘΔΘ υπάρχει και ςχετικό 

αποδεικτικό εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ από τθν 

πρϊτθ καταχϊριςθ των δικαιολογθτικϊν 

12.Δ.ΙΙΙ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ςε αντικατάςταςθ 

πιςτοποιθτικοφ  ΕΠΕ 

 

ΟΚ 

12.Ε.Ι Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν περίπτωςθ α 

του άρκρου 7.1.3 τθσ διακιρυξθσ του 

νομίμου εκπροςϊπου  

ΟΚ 

12.Ε.ΙΙ Πιςτοποιθτικά  από δικαςτικζσ αρχζσ (περί 

μθ πτϊχευςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

ι διαδικαςίασ εξυγίανςθσ ι  αναγκαςτικισ 

διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ κλπ) 

ΟΚ 

 Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου  - Τπθρεςία  ΟΚ 
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ΓΕΜΘ ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 

με απόφαςθ των εταίρων  

 Πιςτοποιθτικό Εμπορικό και Βιομθχανικό 

Επιμελθτιριο 

ΟΚ 

 

Διαπιςτϊκθκε ότι δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα 12.Α3, 12.Α4 12.Β και 12.Γ ενϊ είχαν 

ςυμπεριλθφκεί ςτο φάκελο με τα πρωτότυπα, εκ παραδρομισ δεν ανζβθκαν ςτο ςφςτθμα 

ςτισ 17-2-2021 αλλά ανζβθκαν με το ςυμπλθρωματικό μινυμα του προςφζροντοσ 

εμπρόκεςμα ςτισ 22-2-2021. υγκεκριμζνα : 

1. Πρακτικό Εκλογισ του Εποπτικοφ υμβουλίου 

2. ΒΕΒΑΙΩΘ ότι άνω του 30% των εργαηομζνων του ΚΟΙΠΕ είναι ΑμεΑ 

3. ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ςτο Γενικό Μθτρϊο Κ.Α.Λ.Ο. 

4. Αναλυτικό Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ με θμερομθνία ζκδοςθσ 

02/02/2021 

5. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

 

ΙΙ. Θ Επιτροπι αφοφ διαπίςτωςε κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

ότι ζχουν κατατεκεί όλα τα δικαιολογθτικά και ζγγραφα που απαιτοφνται ςφμφωνα με το 

άρκρο 12 και πλθροφνται οι όροι τθσ 5829/2-12-2020 (20PROC007789900 2020-12-07) 

διακιρυξθσ προχϊρθςε ομόφωνα ςτθν αποδοχι των δικαιολογθτικών κατακφρωςθσ, 

όπωσ περιγράφονται ςτον ανωτζρω πίνακα.  

 

ΙΙΙ. Θ επιτροπι ειςθγείται ομόφωνα τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν: Κοινωνικόσ 

υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ Δυτικοφ Σομζα Ψυχικισ Τγείασ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ Θεςςαλονίκθσ, με το διακριτικό τίτλο «Κοι..Π.Ε. Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ», 

Λαγκαδά 196, 56429, ταυροφπολθ και ΑΦΜ 998842250, ζναντι ςυνολικοφ ποςοφ 

εβδομιντα τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊν (73.500,00 €) άνευ ΦΠΑ, και ενενιντα μία 

χιλιάδων εκατόν ςαράντα ευρϊ (91.140,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

 

το ςθμείο αυτό και ϊρα 15:00 θ πρόεδροσ κιρυξε τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Σο παρόν πρακτικό ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε από τθν 

επιτροπι και κοινοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» ςτθν 

ανακζτουςα αρχι.  

 

Θ  Πρόεδροσ: Δθμθτρακοφδθ Κωνςταντία 

 

Σα μζλθ:        1. Σςαβλίδου Μαρία 

                          
                         2. Γκουηκοφρθσ Φϊτιοσ 
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