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Αξηζκόο  Απόθαζεο:  94/2022 
 
ΘΔΜA: Λήςε απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηνλ ππ' αξ. 1/2022 
Αλνηθηό Ζιεθηξνληθό Γηαγσληζκό Κάησ ησλ Οξίσλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα 
ηελ ζίηηζε ησλ  παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό 
πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π., γηα δύν (2) έηε», γηα ηελ  
πξνζθπγή : α) ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηα Τπνηκήκαηα Α1      
(Δίδε Κξενπσιείνπ) θαη Α5 (Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ) ηνπ Σκήκαηνο Α 
(Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο), θαη’ εθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Ν.4412/2016  θαη  β) ζηε δηαδηθαζία κε   δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4  (Δίδε Αξηνπνηείνπ) θαη Α7 (Δίδε Ηρζπνπσιείνπ) 
ηνπ Σκήκαηνο Α (Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο), θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 
ηνπ Ν.4412/2016, ηα νπνία έρνπλ θεξπρηεί σο άγνλα κε ηελ ππ’ αξ. 83/2022 εζσηεξηθή 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 
     ηνλ Γήκν Βόιβεο θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηαπξνύ ζήκεξα ζηηο 5 ηνπ κελόο 
Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε «Γηα 
δώζεο» ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ύζηεξα από ηελ αξ. 
5193/01-04-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν, 
ζύκθσλα κε ην αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4555/2018, ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Κ.Τ.Α. 
Γ1α/ΓΠ.νηθ.30612/16-05-2020, ηεο Κ.Τ.Α. Γ1α/ΓΠ.νηθ.71342/06-11-2020 θαζώο θαη ησλ ππ’ 
αξηζ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 θαη 643/69472/24-09-2021 εγθπθιίσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.  
     Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 
ηζρύεη ζήκεξα), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ 
επηά (7) κέιε : 
 

Παξόληεο Απόληεο 

1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξόεδξνο Ο.Δ. 
2. Παληαδίδεο Νηθόιανο 
3. αββόπνπινο Υξήζηνο 
4. Κνξνζίδεο Ησάλλεο 
5. Γθνιηδάθεο Υξήζηνο 
6. Ναλάθνο Γεώξγηνο 
7. Διεπζεξηάδεο Θενράξεο 

Καλέλαο 
 

 
Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 13:00. 
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο:     14:30. 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθώλ.  
    Σα κε αξ. 1 έσο θαη 2 ζέκαηα, κε αξ. απόθ. 86/2022 έσο θαη 87/2022, δελ αλαγξάθνληαλ 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, αιιά ζπδεηήζεθαλ θαηόπηλ ηεο 85/2022 νκόθσλεο απόθαζεο ησλ 
παξόλησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. σο επείγνληα, γηα ιόγνπο Γεκνηηθνύ ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ 
νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  
 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 7ν ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ ιήςε απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε 
ηνλ ππ' αξ. 1/2022 Αλνηθηό Ζιεθηξνληθό Γηαγσληζκό Κάησ ησλ Οξίσλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
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ηξνθίκσλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ  παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην 
εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π., γηα δύν (2) έηε», γηα ηελ  
πξνζθπγή : α) ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηα Τπνηκήκαηα Α1 (Δίδε 
Κξενπσιείνπ) θαη Α5 (Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ) ηνπ Σκήκαηνο Α (Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 
Βόιβεο), θαη’ εθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4412/2016  θαη  β) 
ζηε δηαδηθαζία κε   δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4  
(Δίδε Αξηνπνηείνπ) θαη Α7 (Δίδε Ηρζπνπσιείνπ) ηνπ Σκήκαηνο Α (Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο), 
θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, ηα νπνία έρνπλ θεξπρηεί σο 
άγνλα κε ηελ ππ’ αξ. 83/2022 εζσηεξηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 
     ηε ζπλέρεηα είπε όηη, ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α’ 18), αλαθέξεη όηη: 
«Κπξώλεηαη θαη έρεη ηζρύ λόκνπ από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ε 
από 12 Γεθεκβξίνπ 2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ‘’Έγθξηζε ησλ Σρεδίσλ ησλ 
Σπκβάζεσλ Τξνπνπνίεζεο ηεο Κύξηαο Σύκβαζεο……. θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο’’» 
(ΦΔΚ Α’ 240) θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 4 ηεο αλσηέξσ Πξάμεο, πξνβιέπεη όηη : «1. Η 
δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ - ρνξεγεηώλ, γηα πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπώλ 
αλαιώζηκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ θαζώο θαη παξόρσλ ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ, γ. 
πεηξειαηνεηδώλ θαη δ. θαξκάθσλ θαη αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Γήκσλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο 
από ηνπο νηθείνπο Γήκνπο. Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληηηίζεηαη ζην παξόλ, 
θαηαξγείηαη.». 
 

    Σν Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ καο, ζπλέηαμε ηελ αξηζ. 67/2021 κειέηε πνπ αθνξά ηελ 
«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα 
ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π., γηα δύν (2) έηε», 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 133.950,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 13%.  
  
    Σα ηξόθηκα πξννξίδνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ 
Οξγαληζκνύ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο (Ο.Κ.Π.Α.Π.) Γήκνπ Βόιβεο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξ. Τ1α/Γ.Π.ΟΗΚ.76785/12-10-17 (ΦΔΚ 3758/Β'/2017) Τγεηνλνκηθήο 
Γηάηαμεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο: «Ιαηξηθόο έιεγρνο πξνζσπηθνύ, δηαηξνθή θαη θαλόλεο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο βξεθηθνύο, βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο 
ζηαζκνύο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε (ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 3 θαη 4) κε ηελ ππ. αξ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 
43289/05-06-18 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο (ΦΔΚ 2179/ Β'/2018) θαη ηεο κε αξ. πξση. Γ1β/ΓΠ 
νηθ. 59015/27-09-21 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο: «Γηαηξνθή παηδηώλ ζηνπο βξεθηθνύο, 
βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο». 
      
    Σν θξέζθν γάια πξννξίδεηαη γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ηνπ 
Οξγαληζκνύ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο (Ο.Κ.Π.Α.Π.) Γήκνπ Βόιβεο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ΗΗΗ [Παξνρή γάιαθηνο] ηεο ππ. αξ. 43726/07-06-19 (ΦΔΚ 
2208/B’/2019) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Κ.Τ.Α.) ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ - Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Οηθνλνκηθώλ: «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ OTA α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ θαη κέηξα 
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεξηθώο κε ηελ ππ. αξ. 87669/09-12-19 (ΦΔΚ 
4584/Β’/2019) Κ.Τ.Α. 

    Δπίζεο θξέζθν γάια πξννξίδεηαη θαη γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ 
Βόιβεο θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο (Ο.Κ.Π.Α.Π.) 
Γήκνπ Βόιβεο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαζώο θαη κίζζσζεο έξγνπ θαη’ 
εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο 3 ηνπ άξζξνπ 97 [Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη κέηξα γηα ηελ πγεία θαη 
ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Ο.Σ.Α.] ηνπ  Ν. 4483/17 (ΦΔΚ 107/ Α'/2017). 

     Σέινο θξέζθν γάια πξννξίδεηαη θαη γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο/θαζαξηζηέο κε ζύκβαζε 
κίζζσζεο έξγνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξ. ββ. ηεο πεξ. γ. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
 N. 3870/10 (ΦΔΚ 138/Α’/2010)  όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ  Ν. 4713/20 
(ΦΔΚ 147/Α'/2020)  θαη από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ  Ν. 4722/20  (ΦΔΚ 177/Α'/2020) θαη όπσο 
απηή ηειηθώο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4735/20 (ΦΔΚ 197/Α'/2020), θαζώο θαη 
ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 55472/23-07-21 (ΦΔΚ 3352/Β'/2021) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ: 
«Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ Γεκόζησλ Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/493506/
https://dimosnet.gr/blog/laws/493506/
https://dimosnet.gr/blog/laws/493506/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-39-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
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Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ.) θαη ησλ Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) ηεο Χώξαο από ηνπο Γήκνπο κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Χξόλνπ» θαη ηεο κε αξ. πξση. 56982/30-07-21 
ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηνπο Γήκνπο ηεο Χώξαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ 

θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ». 

   Σν Ννκηθό Πξόζσπν Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο κε ηελ απόθαζε 64/2021 ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
ηνπ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 9Φ0ΕΟΚΔ6-ΞΞΛ), ελέθξηλε ηελ 67/2021 κειέηε ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, 
ελέθξηλε ηε δαπάλε θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό πνπ αθνξά ηνλ θνξέα ηνπ πνζνύ 
85.024,48 € κε ην ΦΠΑ 13%, θαη δεζκεύηεθε όηη νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζα πξνβιεθζνύλ 
ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ ΟΚΠΑΠ εηώλ 2022 θαη 2023. 
    Σν Ν.Π.Γ.Γ.Γ. Ο.Κ.Π.Α.Π. αλήξηεζε ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..) Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ 21REQ009857129 θαη 
Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ 21REQ009860446. 
 
    Ο Γήκνο Βόιβεο αλήξηεζε ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ 21REQ009855642 θαη Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε 
ΑΓΑΜ 21REQ009856765. 
 
      Γηα ηα Σκήκαηα Α θαη Γ (γηα ηνλ Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο), ε δαπάλε γηα ην έηνο 
2022 ζα θαιπθζεί από αλάινγεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ: Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο (Ο.Κ.Π.Α.Π.) Γήκνπ Βόιβεο από ηνπο 
θάησζη θσδηθνύο εμόδσλ: Κ.Α. 02.60.6481.02: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ζίηηζε παηδηθώλ 
ζηαζκώλ» πνζνύ 36.901,84 €,  Κ.Α. 02.60.6061.01: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθό 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο» πνζνύ 1.647,64 €,  Κ.Α. 02.15.6061.02: 
«Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθό ηνπ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» πνζνύ 1.480,74 € θαη 
Κ.Α. 02.15.6061.01: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην κόληκν πξνζσπηθό, ην πξνζσπηθό 
ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο» πνζνύ 2.482,02 €.   
   Θα πξνβιεθζνύλ αλάινγα πνζά γηα ην έηνο 2023, αλάινγε πξόβιεςε γηα ην έηνο 2024 
ηπρόλ ππόινηπνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο θαη πηζαλή ελίζρπζε θσδηθώλ κε πνζά 
(ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο πξναίξεζεο). 
 
       Γηα ην Σκήκα Β (γηα ην Γήκν Βόιβεο), ε δαπάλε γηα ηα έηε 2022 θαη 2023 ζα 
θαιπθζεί από αλάινγεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, αλά ππεξεζία, 
από ηνπο θάησζη θσδηθνύο εμόδσλ, σο εμήο: 
 

ΤΠΖΡΔΗΔ Κ.Α. 

ΓΑΛΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ (lt) 
ΠΟΟ (€) 

ΔΣΟ 
2022 

ΔΣΟ 
2023 

ΔΣΟ 
2022 

ΔΣΟ 
2023 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
& ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

02.15.6061.0001 5.412 5.412 6.360,18 6.360,18 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & 
ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

02.20.6061.0001 12.672 12.672 14.892,13 14.892,13 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 02.30.6061.0001 1.588 1.588 1.866,22 1.866,22 

ΠΡΑΗΝΟΤ 02.35.6061.0001 1.144 1.144 1.344,43 1.344,43 

ΑΘΡΟΗΜΑ: 20.816 20.816 24.462,96 24.462,96 

                                                                                         ΤΝΟΛΟ: 48.925,92 € 

κε πηζαλή ελίζρπζε θσδηθώλ κε πνζά (ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο πξναίξεζεο) θαη 
αλάινγε πξόβιεςε γηα ην έηνο 2024 ηπρόλ ππόινηπνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο. 

    Με  ηελ αξηζκ. 530/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 9Λ1Χ9Χ-7ΤΞ), 
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ, αλάδεημεο 
πξνκεζεπηώλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ παηδηθώλ 

ΑΔΑ: 627ΨΩ9Ω-ΞΜΨ



ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη 
ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π., γηα δύν (2) έηε», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 133.950,40 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 13%, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 
67/2021 κειέηεο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ. 
 
     Αθνινύζεζε ε ππ’ αξ. 01/2022 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Βόιβεο  (ΑΓΑ: ΦΝΘΠΧ9Χ-3ΥΦ)  γηα 
ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην 
πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), ζην Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) θαη 
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.dimosvolvis.gr) 

       ΑΓΑΜ Γηαθήξπμεο:  
α) Γήκνο Βόιβεο: ΑΓΑΜ 22PROC010120807  
β) Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο Γήκνπ Βόιβεο (Ο.Κ.Π.Α.Π.):  

ΑΓΑΜ 22PROC010120948  
 
    Ο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο κε ζπζηεκηθό αξηζκό 155321,1 πξαγκαηνπνηήζεθε κε          
ηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 

     Με ηελ αξηζκ. 83/31-03-2022 Δζσηεξηθή Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο εγθξίζεθε ην κε αξ. πξση. 4504/23-03-2022  1ν πξαθηηθό ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: α) Αλαδείρηεθαλ Πξνζσξηλνί Αλάδνρνη γηα ηα Τπνηκήκαηα Α2 [Γάια], Α3 

[Λνηπά Γαιαθηνθνκηθά Δίδε] θαη Α6 [Δίδε Παληνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 

Βόιβεο], ην Σκήκα Β [Γήκνο Βόιβεο – Γάια] θαη ην Σκήκα Γ [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο – Γάια],  

γηα ηα νπνία είραλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαη β)  Μαηαηώζεθε ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη 

θεξύρζεθαλ άγνλα ηα Τπνηκήκαηα Α1 [Δίδε Κξενπσιείνπ], Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ], Α5 

[Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] θαη Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 

Βόιβεο], γηα ηα νπνία δελ είρε ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά. 
 
     πλέρηζε ιέγνληαο όηη, από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαδηθαζηώλ 
ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 
αξηζκ. 506/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ιάβακε ηελ αξ. πξση. 5151/01-04-
2022 εηζήγεζε, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΔΗΖΓΖΖ 

ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

ηνπ ππ' αξ. 1/2022 Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε Πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΗ 
ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΗΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ » 

πλνιηθήο Δθηηκώκελεο Αμίαο: 133.950,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (13%) 

Καζαξήο Αμίαο: 118.540,18 € (Φ.Π.Α. (13%): 15.410,22 €) 
 

Πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηα Τπνηκήκαηα Α1 [Δίδε 
Κξενπσιείνπ] θαη Α5 [Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 
Βόιβεο] θαη’ εθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4412/2016, θαη ζηε 
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4 
[Δίδε Αξηνπνηείνπ] θαη Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 
Βόιβεο] θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, ηα νπνία έρνπλ 
θεξπρηεί σο άγνλα κε ηελ ππ. αξ. 83/2022 εζσηεξηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
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ΥΔΣ :  1. Σν κε αξ. 4504/23-03-2022 1o Πξαθηηθό καο  

 2. Ζ ππ’ αξηζκ. 83/2022 εζσηεξηθή Απόθαζε ζαο  

ε ζπλέρεηα ηνπ κε αξ. 4504/23-03-2022  1νπ Πξαθηηθνύ καο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 1νπ ζηαδίνπ 
ηνπ ππ' αξ. 1/2022 Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. 83/2022 εζσηεξηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην 
νπνίν:  

α) Οξίζηεθαλ Πξνζσξηλνί Αλάδνρνη γηα ηα Τπνηκήκαηα Α2 [Γάια], Α3 [Λνηπά 
Γαιαθηνθνκηθά Δίδε] θαη Α6 [Δίδε Παληνπσιέηνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 
Βόιβεο], ην Σκήκα Β [Γήκνο Βόιβεο – Γάια] θαη ην Σκήκα Γ [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο – 
Γάια] γηα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο  

θαη  

β) Μαηαηώζεθε ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θεξύρζεθαλ άγνλα ηα Τπνηκήκαηα Α1 [Δίδε 
Κξενπσιείνπ], Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ], Α5 [Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] θαη Α7 [Δίδε 
Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] γηα ηα νπνία δελ έρεη ππνβιεζεί 
θακία πξνζθνξά,  

ζαο παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηα θάησζη: 

1. Πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηα Τπνηκήκαηα Α1 [Δίδε 
Κξενπσιείνπ] θαη Α5 [Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 
Βόιβεο] θαη’ εθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4412/2016 

Ζ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4412/2016 εηζάγεη παξέθθιηζε από ηνλ θαλόλα πνπ επηβάιινπλ 
νη παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, σο πξνο ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο εθηηκώκελεο 
αμίαο κηαο ζύκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε ππνδηαίξεζεο απηήο ζε ηκήκαηα. 

Δηδηθόηεξα, ζηελ σο άλσ παξ. 10 νξίδεηαη όηη «10. Καηά παξέθθιηζε από ηα πξνβιεπόκελα ζηηο 
παξαγξάθνπο 8 θαη 9, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ζπκβάζεηο γηα μεμονωμένα 
ημήμαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ, λαμβάνονηαρ ςπόψη ηην εκηιμώμενη αξία 
μόνο ηος ημήμαηορ, εθόζνλ απηή, ρσξίο ΦΠΑ, είναι μικπόηεπη από 80.000 εςπώ για 
ππομήθειερ ή ςπηπεζίερ ή από 1.000.000 εςπώ για έπγα. Πάλησο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
ηκεκάησλ πνπ αλαηίζεληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, δεν ςπεπβαίνει ηο 20 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο όισλ 
ησλ ηκεκάησλ ζηηο νπνίεο έρεη δηαηξεζεί ην πξνηεηλόκελν έξγν, ε πξνηεηλόκελε απόθηεζε 
νκνηνγελώλ αγαζώλ ή ε πξνηεηλόκελε παξνρή ππεξεζηώλ.» 

ύκθσλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 25 (Απόθαζε 02/27-08-2020) ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ «Η σο άλσ δηάηαμε επηηξέπεη ηελ αλάζεζε ελόο ηκήκαηνο ή 
πεξηζζνηέξσλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία πνπ ππαγνξεύεη ε εθηηκώκελε αμία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ/λσλ ηκήκαηνο/ησλ θαη όρη ε ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία (πξνϋπνινγηζκόο) ηεο 
ζύκβαζεο, θαηά παξέθθιηζε από ηνλ γεληθό θαλόλα πνπ επηβάιινπλ νη παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 
6.» 

«Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηελ, εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ, λόκηκε πξνζθπγή ζηελ 
παξέθθιηζε ηεο παξ. 10, απαηηείηαη όπσο ζπληξέρνπλ νη θάησζη πεξηγξαθόκελεο 
πξνϋπνζέζεηο, ζσξεπηηθά: 

1. Πξνεγνύκελε ππνδηαίξεζε ηεο ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα. Η πξώηε, εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, 
πξνϋπόζεζε γηα ηε λόκηκε ρξήζε ηεο παξέθθιηζεο πιεξνύηαη, εθόζνλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή πξνβαίλεη ζηελ ππνδηαίξεζε ηεο ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα, θαηά ηα ζρεηηθώο νξηδόκελα 
ζην άξζξν 59 ηνπ λ.4412/2016. 

2. Δθηηκώκελε αμία εθάζηνπ ηκήκαηνο, εθηόο ΦΠΑ, κηθξόηεξε ησλ 80.000,00 επξώ γηα 
πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο ή ηνπ 1.000.000,00 επξώ γηα έξγα. Τν/ ηα ηκήκα/ ηα, ην/ ηα 
νπνίν/ α, πξόθεηηαη λα εμαηξεζεί/νύλ από ηελ εληαία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα 
έρεη/νπλ, έθαζην απηώλ, εθηηκώκελε αμία κηθξόηεξε ησλ 80.000,00 επξώ γηα ηηο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ θαη, αληίζηνηρα, ηνπ 1.000.000,00 επξώ γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ. 

3. Η ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ (ελόο ή πεξηζζνηέξσλ επηκέξνπο ηκεκάησλ) πνπ 
αλαηίζεληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, δελ ππεξβαίλεη ην 20 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο όισλ ησλ 
ηκεκάησλ, ζηηο νπνίεο έρεη δηαηξεζεί ην πξνηεηλόκελν έξγν, ε πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα 
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νκνηνγελώλ αγαζώλ ή ε πξνηεηλόκελε παξνρή ππεξεζηώλ, ήηνη ηνπ ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο δηαθήξπμεο» 

 

Ζ Δπηηξνπή, έρνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, δηαπίζησζε όηη ζπληξέρνπλ νη θάησζη 
πεξηγξαθόκελεο πξνϋπνζέζεηο, ζσξεπηηθά:  

1. Τπάξρεη πξνεγνύκελε ππνδηαίξεζε ηεο ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα όπσο απηή έρεη 
θαζνξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 67/2021 κειέηε (ΑΓΑΜ 21REQ009857129) ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2022 Γηαθήξπμε (ΑΓΑ ΦΝΘΠΧ9Χ-3ΥΦ, 
ΑΓΑΜ 22PROC010120948).   

2. Ζ εθηηκώκελε αμία εθάζηνπ ηκήκαηνο, εθηόο ΦΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ηνπ Τπνηκεκάηνο Α1 
[Δίδε Κξενπσιείνπ] πνζνύ 13.075,00 επξώ θαη β) ηνπ Τπνηκεκάηνο Α5 
[Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] πνζνύ 10.602,90 επξώ είλαη κηθξόηεξε ησλ 80.000,00 επξώ 

3. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθή αμία ηνπ Τπνηκεκάηνο Α1 
[Δίδε Κξενπσιείνπ] θαη ηνπ Τπνηκεκάηνο Α5 [Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] αλέξρεηαη ζην 
πνζό ησλ 23.677,90 επξώ θαη δελ ππεξβαίλεη ην 20 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο όισλ ησλ 
ηκεκάησλ (23.708,03 επξώ), ζηηο νπνίεο έρεη δηαηξεζεί ε πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα 
νκνηνγελώλ αγαζώλ, ήηνη ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο δηαθήξπμεο. 

πλεπώο, ε  Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λνκίκσο λα πξνζθύγεη ζηελ παξέθθιηζε ηεο παξ. 
10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4412/2016 θαη λα αλαζέζεη ζπκβάζεηο γηα ηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα: 
α) ην Τπνηκήκα Α1 [Δίδε Κξενπσιείνπ] πνζνύ 13.075,00 επξώ θαη β) ην Τπνηκήκα Α5 
[Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] πνζνύ 10.602,90 επξώ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ Η, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθηηκώκελε αμία κόλν έθαζηνπ ηκήκαηνο.  

Δηδηθόηεξα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε  Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα πξνζθύγεη 
ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηα ηκήκαηα: α) 
ην Τπνηκήκα Α1 [Δίδε Κξενπσιείνπ] πνζνύ 13.075,00 επξώ θαη β) ην Τπνηκήκα Α5 
[Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] πνζνύ 10.602,90 επξώ, δηόηη ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο 
έθαζηνπ ηκήκαηνο είλαη θαηώηεξε από ην όξην ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ. 

2. Πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα 
ηα Τπνηκήκαηα Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ] θαη Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α 
[Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 

ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 νξίδεηαη όηη «2. Η δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ 
πεξηπηώζεηο: α) εάλ, ύζηεξα από αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία είηε δεν ςποβλήθηκε καμία 
πποζθοπά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο είηε θακία από ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο 
ζπκκεηνρήο δελ είλαη θαηάιιειε, εθόζνλ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδώο νη αξρηθνί όξνη 
ηεο ζύκβαζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δηαβηβάδεηαη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή κεηά 
από αίηεκά ηεο…» 

Ζ Δπηηξνπή, έρνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ θαζώο θαη όηη γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4 [Δίδε 
Αξηνπνηείνπ] θαη Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά, δηαπίζησζε 
όηη ε  Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λνκίκσο λα πξνζθύγεη ζηελ δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηα 
ηκήκαηα: α) ην Τπνηκήκα Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ] πνζνύ 5.940,00 επξώ θαη β) ην Τπνηκήκα Α7 
[Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] πνζνύ 3.062,80 επξώ 

Ζ Δπηηξνπή,  
εηζεγείηαη νκόθσλα 

πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βόιβεο 

1. Γηα ηα Τπόηκήκαηα Α1 [Δίδε Κξενπσιείνπ] θαη Α5 [Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] ηνπ 
Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] ηνπ ππ’ αξηζκ. 1/2022 Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ 
Γηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ 
ζίηηζε ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό 

ΑΔΑ: 627ΨΩ9Ω-ΞΜΨ



ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. γηα δπν (2) έηε» ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία 
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/16, θαη’ εθαξκνγή ηεο 
παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4412/2016,  

2. Γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ] θαη Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο 
Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] ηνπ ππ’ αξηζκ. 1/2022 Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ 
θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ 
παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ 
Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. γηα δπν (2) έηε» ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε  ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, 
θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
ηαπξόο,   01/04/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 
ΣΖ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

& ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Νεζηνξνύδεο Κσλζηαληίλνο 
 
 

 

1.   Παζζά Αλαζηαζία 
 
2. Σζίηζνο Γεώξγηνο 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
      Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. είπε όηη, κε ην αλσηέξσ  έγγξαθό ηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, εηζεγείηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδόρσλ γηα ηα Τπνηκήκαηα Α1, Α4, Α5  θαη Α7  ηνπ Σκήκαηνο Α  ηεο ζύκβαζεο, 
ηνπ ππ' αξ. 1/2022  Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Κάησ ησλ Οξίσλ, γηα ηα νπνία 
καηαηώζεθε ε  δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία επεηδή δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά.   
 

       Καζώο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 40, ηνπ Ν. 4735/20 (ΦΔΚ Α' 197/12.10.2020)  θαη ηζρύεη ζήκεξα, είλαη αξκνδηόηεηα ηεο 
Ο.Δ. λα απνθαζίδεη γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα,  θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

       Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: α) 
ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, β) ηελ 83/2022 εζσηεξηθή απόθαζε ηεο Ο.Δ., γ) ηελ κε αξ. 
πξσηνθόιινπ 5151/01-04-2022 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ ελ ιόγσ 
δηαγσληζκνύ  θαη δ)  ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 
  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

          Α)  Απνδέρεηαη πιήξσο ηελ ππ’ αξηζκό πξσηνθόιινπ 5151/01-04-2022 εηζήγεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 506/2021 
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο γηα ηα Τπνηκήκαηα Α1 [Δίδε Κξενπσιείνπ] θαη Α5 [Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] ηνπ 
Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] θαη’ εθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4412/2016, θαη ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4 [Δίδε Αξηνπνηείνπ] θαη Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο 
Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, ηα 
νπνία έρνπλ θεξπρηεί σο άγνλα κε ηελ ππ. αξ. 83/2022 εζσηεξηθή απόθαζε ηεο, δηόηη απηό 
εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ.  

 

          Β)  Απνθαζίδεη γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ 
άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/16, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρσλ γηα ηα Τπνηκήκαηα Α1 [Δίδε 
Κξενπσιείνπ] θαη Α5 [Δίδε Οπσξνιαραλνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α 
[Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ Βόιβεο] ηνπ ππ’ αξηζκ. 1/2022 Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ 
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θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ 
παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ 
Βόιβεο θαη ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. γηα δπν (2) έηε».  

             

       Γ) Απνθαζίδεη γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε  ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.2α 
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρσλ γηα ηα Τπνηκήκαηα Α4 
[Δίδε Αξηνπνηείνπ] θαη Α7 [Δίδε Ηρζπνπσιείνπ] ηνπ Σκήκαηνο Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Γήκνπ 
Βόιβεο] ηνπ ππ’ αξηζκ. 1/2022 Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ 
Ο.Κ.Π.Α.Π. θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαη ηνπ 
Ο.Κ.Π.Α.Π. γηα δπν (2) έηε». 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α  94/2022 

 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
Παληαδίδεο Νηθόιανο 

αββόπνπινο Υξήζηνο 
Κνξνζίδεο Ησάλλεο 

Γθνιηδάθεο Υξήζηνο  
Ναλάθνο Γεώξγηνο 

Διεπζεξηάδεο Θενράξεο  

 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 
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