
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    161/2016            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  18  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-10-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 34607/4-10-2016 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Εξέταση της ένστασης του ∆αγκλη Ο.Ε., κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού : «Σίτιση µαθητών 
Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας , για το σχολικό έτος 2016-2017»   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. . Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 
υπ’αριθµ 131/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η διενέργεια προµήθειας έτοιµου φαγητού για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Πτολεµαΐδας  για το σχολικό έτος 2016-2017, προϋπολογισµού 122.760,00 ευρώ µε το ΦΠΑ, ενώ µε την 120/2016 
ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.  
Στις 30-8-2016 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το υπ’αριθµ 28737/30-8-2016 πρακτικό στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 
« Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 24319/18-7-2016 διακήρυξη, για την προµήθεια έτοιµου φαγητού : « 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2016-2017 » το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :  
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 26343. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη  η 24/08/2016 ώρα 15:00µ.µ. και η διενέργεια της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ορίσθηκε την 30/08/2016 και ώρα 10:00 π.µ.. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),  επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 26343 και διαπίστωσε ότι 
αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 
εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µαζί και οι φάκελοι των προσφορών, µε τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια,  από τους 
παρακάτω προµηθευτές. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αύξοντες αριθµούς συστήµατος : 
 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 23/08/2016 ώρα 18:01:35 41795 

2 ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24/08/2016 ώρα 00:24:05 41945 

……. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,  
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2) Το ν. 4155/13 
3) Την ΥΑ .Π1./2390/2013 

4) Τις παραπάνω δύο (2) υποβληθείς προσφορές  

5) Το γεγονός ότι οι προσφορές των συµµετεχόντων κρίθηκαν αποδεκτές, 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

Την αποδοχή των τεχνικών  προσφορών  των παρακάτω προµηθευτών: 

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 23/08/2016 ώρα 18:01:35 41795 

2 ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24/08/2016 ώρα 00:24:05 41945 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.» 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκε η υπ’αριθµ 29192/1-9-2016 ένσταση των Αφων ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. , την οποία καλούµαστε 
να εξετάσουµε. Με το υπ’αριθµ 30034/6-9-2016 έγγραφό της η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού γνωµοδοτεί επί της 
ένστασης ως εξής:  

« Η εταιρεία ∆ΑΓΚΛΗΣ Ο.Ε. κατέθεσε ηλεκτρονικά εµπρόθεσµα ένσταση, κατά του  Πρακτικού ∆ιενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (αριθµ.πρωτ. 28737/30.08.2016) του ∆ήµου Εορδαίας, το οποίο συνέταξε η Επιτροπή που 
συστήθηκε µε την υπ. Αριθ 395/2015 Α∆Σ για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, που υποβλήθηκαν στον υπ’ 
αριθµ.26343 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθµ.24319/18.07.2016 σχετικής διακήρυξης για την προµήθεια έτοιµου 
φαγητού : «Για τη σίτιση µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2016-
2017». 
Η παραπάνω εταιρεία ζητεί την απόρριψη της προσφοράς της ατοµικής επιχείρησης του κ. Κυφωνίδη Χαράλαµπου, µε αριθµό 
ηλεκτρονικής προσφοράς 41945. 
Η εταιρεία ∆ΑΓΚΛΗΣ Ο.Ε αναφέρει στο πρώτο λόγο της ενστάσεως ότι : 
« …. Με την µε αριθµό πρωτ.24319/18.07.2016 αναλυτική διακήρυξη ανοικτού δηµόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού του ∆ηµάρχου Εορδαίας, για την προµήθεια έτοιµου φαγητού : «Για τη 
σίτιση µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2016-
2017», ορίστηκαν στο 8ο άρθρο, τα απαιτούµενα στοιχεία- δικαιολογητικά συµµετοχής, µεταξύ των 
οποίων και το υπό στοιχείο 11. 
Σύµφωνα µε το τελευταίο, απαραίτητο στοιχείο-δικαιολογητικό συµµετοχής αποτελούσε και το 
αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου µεταφορικού µέσου, για την µεταφορά ειδών, από τον 
τόπο παρασκευής στο σχολείο και βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας, ότι το 
αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς και υγιεινής των 
τροφίµων. 
Στο ίδιο πλαίσιο, σύµφωνα µε την Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, που συνόδευε την 
παραπάνω διακήρυξη και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος και ειδικότερα στο 11ο άρθρο υπό 
τον τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές», στην υποενότητα «Ποιότητα Ειδών ∆ιατροφής», αναφέρεται 
ρητά ότι «…το ηµερήσιο φαγητό θα µεταφέρεται 
στο σχολείο µε κατάλληλο όχηµα εφοδιασµένο µε σχετική άδεια και 
προσφάτως ελεγµένο (έλεγχος τελευταίου µήνα) από τον οικείο ΟΤΑ, εντός 

µίας ώρας από την Παρασκευή του…». Όπως δηλαδή είναι προφανές, απαραίτητο στοιχείο- 
δικαιολογητικό συµµετοχής, ήταν και η προσκόµιση κτηνιατρικής άδειας, από την οποία θα 
προέκυπτε ότι το όχηµα έχει ελεγχθεί πρόσφατα και µάλιστα εντός του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΟΣ». Το ως 
άνω δικαιολογητικό συµµετοχής, απουσίαζε. Ήτοι δεν προσκοµίστηκε από την ατοµική επιχείρηση 
του κ. Κυφωνίδη Χαράλαµπου και ως εκ 
τούτου θα έπρεπε η Επιτροπή να απορρίψει την προσφορά του και να 
µην την κάνει αποδεκτή. 
ΕΠΕΙ∆Η, κατά παράβαση των όρων, τόσο της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 11) 
όσο και της Γενικής και Ειδικής Συρραφής Υποχρεώσεων (άρθρο 11), η Επιτροπή ενέκρινε και 
αποδέχθηκε τη συµµετοχή της ατοµικής επιχείρησης του κ. Κυφωνίδη Χαράλαµπου, παρ’ όλο που 
αυτή δεν ήταν πλήρης, καθόσον εξέλιπε από 
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το φάκελο του το ως άνω δικαιολογητικό (πρόσφατα, εντός τελευταίου 
µήνα κτηνιατρική άδεια)…» 
Απάντηση Υπηρεσίας:  Στην Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων της προµήθειας σηµειώνεται ότι, το ηµερήσιο 
φαγητό θα µεταφέρεται στο σχολείο εντός µιας (1) ώρας από την παρασκευή του, προκειµένου να αποφευχθεί ενδεχόµενη 
αλλοίωση της ποιότητας του, µε κατάλληλο όχηµα εφοδιασµένο µε σχετική άδεια και προσφάτως ελεγµένο (έλεγχος 
τελευταίου µήνα ) από τον οικείο Ο.Τ.Α,. Θα σερβίρετε στους κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους του σχολείου ζεστό και 
καλοψηµένο, θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουµινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πλαστικά 
µαχαιροπίρουνα (χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες κύτευσής τους), χαρτοπετσέτες και ατοµικό χάρτινο ή πλαστικό 
τραπεζοµάντιλο διαστάσεων 35 cm x 55 cm µιας χρήσεως. 
 
Κατά την διαδικασία παρασκευής, µεταφοράς και διάθεσης του ηµερήσιου φαγητού θα πρέπει το κατάλληλο όχηµα του 
προµηθευτή να διαθέτει κατάλληλη άδεια σε ισχύ από το τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας. Ο ∆ήµος Εορδαίας θα πρέπει κατά την εκτέλεση της προµήθειας να διαπιστώνει και να ελέγχει ότι η σχετική άδεια 
του οχήµατος µεταφοράς βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της. 
Στην προκειµένη περίπτωση, η µε αριθµ. 14384571222/20-11-2016 άδεια κυκλοφορίας οχήµατος µεταφοράς τροφίµων ζωικής 
προέλευσης που εκδόθηκε από το τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας κ. 
Κυφωνίδη Χαράλαµπου του Ελευθερίου είναι σε ισχύ έως την 20 Νοεµβρίου 2016 και εποµένως οι υπηρεσίες του ∆ήµου θα 
πρέπει να ελέγξουν την ισχύ της εν λόγω άδειας τουλάχιστον έως τις 20 Οκτωβρίου εάν κατακυρωθεί υπέρ του συµµετέχοντα 
η προµήθεια του διαγωνισµού.  
 
Στην αναλυτική διακήρυξη του ∆ηµόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισµού :«Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση 
των µαθητών του Μουσικού σχολείου Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2016- 
2017» και συγκεκριµένα στο άρθρο 8ο αναφέρει ότι :  
«…. Στοιχεία - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 11. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου µεταφορικού µέσου, για την 
µεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς και υγιεινής των τροφίµων…» 
 
Εξάλλου δεν αναφέρεται ρητά στη αναλυτική διακήρυξη του άρθρου 8,  ότι πρέπει να έχει «… κτηνιατρική άδεια, από την 
οποία θα προέκυπτε ότι το όχηµα έχει ελεγχθεί πρόσφατα και µάλιστα εντός του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΟΣ…», παρά 
µόνο η βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
Από τα παραπάνω γνωµοδοτούµε ότι δεν παραβιάζονται οι όροι, τόσο της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 8) 
όσο και της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (άρθρο 11), και απορρίπτουµε τον πρώτο λόγο της ένστασης. 
 
   
Η εταιρεία ∆ΑΓΚΛΗΣ Ο.Ε αναφέρει στο δεύτερο λόγο της ενστάσεως ότι : 
« … Με την µε αριθµό 144/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, 
απορρίφθηκε η από 6-8-2016 εµπρόθεσµη ένσταση του κ. Χαράλαµπου Κυφωνίδη κατά της 
υπ΄αριθµόν 24319/18-7-2016 διακήρυξης του ∆ηµόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισµού : 
«Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού σχολείου Πτολεµαΐδας του 
∆ήµου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2016 - 2017», µε την οποία αυτός ζητούσε να κριθεί ως 
απόλυτα καταχρηστική και αντισυνταγµατική η προσκόµιση δήλωσης/καταλόγου στον οποίο να 
αναφέρονται αναλυτικά οι κυριότερες υπηρεσίες µαζικής εστίασης παρόµοιου είδους και µεγέθους 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα), που έχει αναλάβει κατά τα δύο (02) τελευταία έτη, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ.14 της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
Με την ως άνω απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, απέρριψε την ως άνω ένσταση 
του κ. Χαράλαµπου Κυφωνίδη, για τους αναλυτικά αναφερόµενους σε αυτήν λόγους και ειδικότερα, 
εξαιτίας επειδή, προβλέπεται ρητά στο Νόµο (άρθρο 9 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ) η δυνατότητα αναζήτησης 
οποιουδήποτε δικαιολογητικού από το οποίο να προκύπτει η φερεγγυότητα και η επαγγελµατική 
αξιοπιστία των συµµετοχόντων. 
∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, το άρθρο 8 παρ. 14 της διακήρυξης του διαγωνισµού αναφέρει 
περαιτέρω ότι «Ως όµοιου είδους και µεγέθους νοούνται τα έργα συνεχούς καθηµερινής σίτισης σε 
ευπαθείς οµάδες (νοσοκοµεία, σχολεία, στρατός και άλλες οµάδες)». 
ΕΠΕΙ∆Η, είναι εύλογο, ότι ο κ. Χαράλαµπος Κυφωνίδης είχε υποβάλει την από 06.08.2016 ένσταση 
του, διότι προφανώς στερούνταν της ανωτέρω απαιτούµενης προϋπηρεσίας και στόχευε στην 
κατάργηση και ακύρωση του ως άνω όρου, προκειµένου να είναι δεκτή η συµµετοχή του. 
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ΕΠΕΙ∆Η, ωστόσο, δεν δυνάµεθα να έχουµε πλήρη γνώση των εµπιστευτικών δικαιολογητικών 
εγγράφων, που προσκόµισε ο ανωτέρω διαγωνιζόµενος, από τα οποία προκύπτει η ενδεχόµενη 
προϋπηρεσία του κατά τα τελευταία 2 έτη…» 
 

Απάντηση Υπηρεσίας.:   Σύµφωνα µε το άρθρο 8ο  (Στοιχεία - δικαιολογητικά συµµετοχής) της διακήρυξης του 
διαγωνισµού,  το οποίο αναφέρει ότι:    
«… Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση 
των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει 
να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση 
θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου … » 
Και οι δύο συµµετέχοντες έχουν δηµοσιοποιήσει τους καταλόγους µαζικής εστίασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ ότι είναι εµπιστευτικού 
χαρακτήρα. (τσεκάροντας το συγκεκριµένο πεδίο) 
 
Σύµφωνα µε την Ο∆ΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ  
Άρθρο 21, Εµπιστευτικότητα  
1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται η αναθέτουσα αρχή, ιδίως στη 
νοµοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση στην ενηµέρωση, και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε τη 
δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα 
οριζόµενα στα άρθρα 50 και 55, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί 
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών 
απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.  
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό την προστασία του 
εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία της 
προµήθειας. 
 
Στις 31/08/2016 και ώρα 10:38:48 απαντήσαµε ηλεκτρονικά στην εταιρεία ∆ΑΓΚΛΗΣ Ο.Ε. για την µη κοινοποίηση των 
καταλόγων υπηρεσίας µαζικής εστίασης του διαγωνιζοµένου κ. Χαράλαµπου Κυφωνίδη για τον εν λόγω διαγωνισµό για τους 
παραπάνω προφανείς λόγους. 
 
Από τα παραπάνω γνωµοδοτούµε ότι δεν παραβιάζονται οι όροι, τόσο της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού όσο της 
Τεχνικής έκθεση και της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και απορρίπτουµε και τον δεύτερο λόγο της ένστασης. 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή έχει λάβει υπόψη την συµφωνία των δύο προσφορών προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ο ανταγωνισµός που αναπτύσσεται. 
 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της αναλυτικής διακήρυξης, υποβάλλει την ένσταση της 
εταιρείας ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε.  µε την αιτιολογηµένη παραπάνω γνωµοδότηση της στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, η 
οποία αποφαίνεται τελικά.» 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την απόρριψη ή µη της εµπρόθεσµης ένστασης  των ΑΦΩΝ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 

 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  

 
Αριθµ. απόφ.   161/2016 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του Ν 3463/2006  
2 Την 131/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια 
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασµό µε το Ν 2286/95, τις διατάξεις του Ν 4013/2011 όπως τροπ/κε µε το   
Ν. 4155/2013 και το Ν. 4254/2014, το αρ 157 του Ν. 4281/2014, 
4. Την παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4257/14(ΦΕΚ93/14-4-2014 τεύχος Α΄), σύµφωνα µε την οποία , προστίθεται εδάφιο 18 
στην παρ.4  του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α΄87) ,  µε το οποίο επαναφέρεται στους ∆ήµους , αναδροµικά από 1.7.2013, 
η αρµοδιότητα της σίτισης των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων , που είχε καταργηθεί µε το άρθρο όγδοο του 
Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012 Τεύχος Α΄) 
5. Την εγγραφή της εν λόγω δαπάνης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και την δέσµευση του ποσού 
από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου,  
6. Την σχετική µελέτη της ∆.νσης ∆/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών 
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7. Την υπ΄αρίθµ 120/2016 Α.Ο.Ε καθώς και την υπ΄αρίθµ 24319/18-7-2016 ∆ιακήρυξη 
8. Την υπ’αριθµ 29192/1-9-2016 ένσταση των Αφων ∆αγκλη Ο.Ε. 
9. το υπ’αριθµ 28737/30-8-2016 πρακτικό και την υπ’αριθµ 30034/6-9-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ28737/30-8-2016  πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού  «Σίτιση µαθητών Μουσικού 
Σχολείου Πτολεµαΐδας , για το σχολικό έτος 2016-2017» και αποδέχεται την 30034/6-9-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
ΕΚΠΟΤΑ για την υποβληθείσα εµπρόθεσµη ένσταση Αφων ∆αγκλη Ο.Ε. κατά του ανωτέρω πρακτικού. 

 
2.Απορρίπτει την από 31-8-2016 εµπρόθεσµη ένσταση  των ΑΦΩΝ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. κατά του 28737/30-8-2016 πρακτικού της 
Επιτροπής διενέργειας του ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισµού:  «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση των 
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017», µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 122.760,00 ευρώ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής.   
 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   161/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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