
 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ     ΜΕ   ΑΡΙΘ.  23/7-9-2021  
 
Σήμερα 7η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.» («Ο.Κ.Α.Α. 
Α.Ε.»), μετά την υπ’ αριθ. 149/4-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα 
και εμπρόθεσμα στα μέλη. 

Πρόεδρος, ο κ. Χρήστος Κρομμύδας και μέλη οι κ.κ. Ελένη Λεώδη, Δημήτριος Μπαρτζώκας, 
Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Παν. Μιχελής και Νικ. Μπουμπουρής, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 9/23-12-
2019 και 6/8-7-2020 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου.  

Το μέλος κ.κ. Στυλιανός Κανέλλος μη δυνάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως, εξουσιοδότησε 
γραπτώς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το μέλος κ. Πολύβιος Καπέτης, αν και προσκλήθηκε, δεν μετείχε 
της τηλεδιάσκεψης.   

Εισηγητής ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Αποστολάκος και γραμματέας η Μαρί Ασλανιάν.  
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Διευθυντής Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. κ. Ιωαν. Τριανταφύλλης, 

ο Γενικός Διευθυντής Υποκαταστημάτων κ. Βασ. Κατσιώτης και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας 
κ. Γ. Παπαστύλος. 

***** 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη αποφάσεως για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την υπ’ αριθ. 
6038/20-7-2021 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ 21PROC008992914 2021-07-28, ΕΣΗΔΗΣ 13604.1) 
και την αναδιατύπωση του υπό 2.2.5 όρου, σύμφωνα με τα ισχύοντα του Ν. 4412/2016». 

 

*** 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  125/7-9-2021 

  
Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπ’ όψη του την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από 

διαλογική συζήτηση,  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
1. Εγκρίνει την αναδιατύπωση του υπό 2.2.5 όρου, της υπ’ αριθ. 6038/20-7-2021 δημόσιας σύμβασης 

(ΑΔΑΜ 21PROC008992914 2021-07-28, ΕΣΗΔΗΣ 13604.1), για την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα του Ν. 4412/2016, ως 
ακολούθως : 
 
« 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

Α) ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών για κάθε μια από τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019, 

2020), ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, δίχως να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ εκ 24%.  

Β)   ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα της καθαριότητας  σε τουλάχιστον μια εκ των τριών 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2018, 2019, 2020), ο οποίος θα ανέρχεται στο ποσό των 

1.000.000,00 ευρώ τουλάχιστον. 

 

 



 

 

 

 

Γ) ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων ή/και αποβλήτων σε 

τουλάχιστον  μια  εκ των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2018, 2019, 2020), ο οποίος θα 

ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 ευρώ τουλάχιστον.  

Δ)  ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων για τουλάχιστον σε  

τουλάχιστον μια  εκ των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2018,2019,2020),  ο οποίος θα 

ανέρχεται στο ποσό των  200.000,00 ευρώ τουλάχιστον.  

Εάν ο υποψήφιος ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα ή λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο 

από το ως άνω ζητούμενο χρονικό διάστημα, υποβάλλει οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις που  

λειτουργεί μέχρι σήμερα. 

Ε) Βεβαιούμενη από εθνικό ή διεθνές αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα και οργανισμό,  

πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον 1.000.000,00 ευρώ,  

ΣΤ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης  ποσού € 1.000.000  

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη της 

ζητούμενης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υπό Α) – Δ) απαιτήσεων με επίκληση 

στην αντίστοιχη ικανότητα μέλους της ένωσης, το μέλος αυτό θα πρέπει να καλύπτει αυτοτελώς μια 

τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέσεις, καθώς δεν είναι δυνατή η άθροιση των επιμέρους κύκλων 

εργασιών κάθε μέλους, ώστε να συμπληρώνεται παραδεκτά  το ζητούμενο ποσό εκάστης των υπό Α) – Δ) 

απαιτήσεων».  

 
2. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών με την τήρηση όλων των 

απαραίτητων διαδικασιών δημοσίευσης των ανωτέρω αλλαγών, έως 26/10/2021 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. κατά τα οριζόμενα των άρθρων 27 και 98 του Ν. 4412/2016. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
υλοποίησης της απόφασης. 

4. Επικυρώνει την παρούσα απόφαση αυθημερόν.  
 

***** 

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΜΑΡΙ ΑΣΛΑΝΙΑΝ 

 

 

Ό,τι ακριβές αντίγραφο 

 

 

Άγιος Ιωάννης Ρέντη 7-9-2021 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΔΗ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 

 


		2021-09-08T10:42:26+0300
	CHRISTOS KROMMYDAS




