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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 7163/14-3-2017 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την εξέλιξη του ανοικτού διαγωνισµού για τη «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για 
την σίτιση των µαθητών του 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                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Απόστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεώργιος 
5. Ιορδανιδης Φώτιος 

 

6  Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Μπίγγας Στέφανος  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας  διάταξης θέµα,  για το 
οποίο τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση  
ανέφερε ότι µε την 161/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκε το υπ’αριθµ28737/30-8-2016  πρακτικό της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού  «Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας , για το σχολικό έτος 2016-
2017» και η υπ’αριθ 30034/6-9-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την υποβληθείσα 
εµπρόθεσµη ένσταση Αφων ∆αγκλη Ο.Ε. κατά του ανωτέρω πρακτικού. Επίσης απορρίφθηκε η 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 αναφέρονταν στο σκεπτικό της απόφασης αυτής. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε µε την 
196383/15-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, κατά της οποίας 
κατατέθηκε η µε αριθµ πρωτ 4/12-1-2017 προσφυγή, ενώπιον της Ειδικής  Επιτροπής του αρ 152 του 
Ν3463/2006 , από την εταιρεία Αφοι ∆αγκλη. Η Ειδική Επιτροπή του αρ 152 του Ν3463/2006 µε την 
υπ’αριθµ 4/2017 απόφασή της ακυρώνει την προσβαλλόµενη απόφαση του ΓΓ Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας και την υπ’αριθµ 161/2017 ΑΟΕ. 
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του αρ 154 του Ν 3463/2006 & 231 του Ν 3852/2010 έχουµε υποχρέωση 
συµµόρφωσης προς την ανωτέρω απόφαση της Ειδικής Επιτροπής .  
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
     Αριθµ. Αποφ.32/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. τις διατάξεις του Ν 3463/2006 
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2. τις διατάξεις του Ν3852/2010 
3. την  υπ’αριθµ 4/2017 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αρ 152 του Ν3463/2006 
 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
Κατ’ εφαρµογή της υπ’αριθµ 4/2017 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αρ 152 του Ν3463/2006 

1. Ακυρώνει την υπ’αριθµ 161/2016 ΑΟΕ.  
2. Αποκλείει τον Χαράλαµπο Κυφωνιδη  από το  ανοικτό διαγωνισµό, για τη «Προµήθεια έτοιµου 

φαγητού για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας για το σχολικό έτος 
2016-2017» , στον οποίο συνεχίζουν οι Αφοι ∆αγκλη Ο.Ε. 

 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 32/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεώργιος  
Καιδης Απόστολος  
Γεώργιος Κοκκινιδης 
Ιορδανιδης Φώτιος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στέφανος 
 
   
               

                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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