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Θέμα: Έγκριση ή μη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εταιρίας 
με την επωνυμία «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Γ΄ 
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του 
Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2020-2021, κατά επτά (7) 
ημέρες.

ΕΡΓΟ: προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των 
Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2020-
2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 445.908,19 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Με την υπ.αριθ. 20261/7-10-2020 πρόσκληση ο Δήμος Βέροιας ζήτησε την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός 10 ημερών από τους προσωρινούς αναδόχους που 
προέκυψαν σύμφωνα με την 318/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 
14353/28-7-2020 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Με την από 16/10/2020 αίτησή της, η εταιρία με την επωνυμία «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ» ζητά τη χορήγηση παράτασης για την υποβολή δικαιολογητικών και πιο συγκεκριμένα 
αντιγράφου ποινικού μητρώου της εκπροσώπου της εταιρίας, διότι υποβλήθηκε αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση για αντίγραφο ποινικού μητρώου στο ΚΕΠ Δήμου Νάουσας αλλά μέχρι την παραπάνω 
ημερομηνία δεν ήταν δυνατή η χορήγησή του από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. 

Στο από 19/10/2020 πρακτικό η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού εισηγείται την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εταιρίας με την επωνυμία 
«Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Γ΄ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων 
για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το 
δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2020-2021, κατά επτά (7) ημέρες.

Σύμφωνα με την παραγραφο 3.2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι για τα δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου:
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας που 
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.



 
 

Έχοντας  υπόψη:
- Την με αρ. πρωτ. 14353/28-07-2020 διακήρυξη του Δήμου Βέροιας.
-  Την από 16-10-2020 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ».
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 
- το  από 19/10/2020 πρακτικό Νο3 της επιτροπής διενέργειας.
Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 16/10/2020 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας

2. Την παράταση ή μη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της 
εταιρίας με την επωνυμία «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», προσωρινού αναδόχου για 
την Ομάδα Γ΄ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου 
Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους 
για τα έτη 2020-2021, κατά επτά (7) ημέρες.

    Η Προϊσταμένη Τμήματος                                         Ο Διευθυντής Οικονομικών
 Προμηθειών                             Υπηρεσιών

Αναστασία Μιζαντζίδου                                     Δημήτριος Β. Σαζακλίδης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός
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