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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
            Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε 
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εγκριση ή µη του πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «Σίτιση µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας, για το σχολ 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 Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα, 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. Με την 
υπ’αριθµ 32/2017 και κατ’ εφαρµογή της υπ’αριθµ 4/2017 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αρ 152 του 
Ν3463/2006 ακυρώθηκε την υπ’αριθµ 161/2016 ΑΟΕ. και αποκλείσθηκε ο Χαράλαµπος Κυφωνιδης  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. Με το 
υπ’αριθµ 11602/11-4-2017 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας για το 
σχολικό έτος 2016-2017, προτείνει να γίνει η κατακύρωση στους Αφους ∆αγκλη Ο.Ε. του οποίου η 
οικονοµική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 121.941,60 ευρω. 
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί το υπ’αριθµ 11602/11-4-2017 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σίτιση των µαθητών 
του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας για το σχολικό έτος 2016-2017,που προτείνει να γίνει η κατακύρωση 
στους Αφους ∆αγκλη Ο.Ε. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 
     Αριθµ. Αποφ 56/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
2. την υπ’αριθµ 131/2016 Α∆Σ 
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3. τις υπ’αριθµ 120/2016, 161/2016 , 5/2017 & την 32/2017 ΑΟΕ 
4. την υπ’αριθµ  24319/18-7-2016 διακήρυξη 
5. το υπ’αριθµ 11602/11-4-2017 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
1 Εγκρίνει το υπ’αριθµ 11602/11-4-2017 πρακτικό της επιτροπής , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσας απόφασης. 
2. Κατακυρώνει την προµήθεια  έτοιµου φαγητού για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου 
Πτολεµαΐδας  για το σχολικό έτος 2016-2017 στην εταιρεία Αφοι ∆αγκλη Ο.Ε., µε έδρα Ν. Χαραυγή Κοζάνης 
και ΑΦΜ 997770066  ∆ΟΥ Κοζάνης , έναντι του ποσού των 121.941,60 € µε το ΦΠΑ για το σύνολο των 
ειδών. 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθµ  
24319/18-7-2016 διακήρυξης ∆ηµάρχου , τους οποίους µε την προσφορά της αποδέχθηκε  η ανωτέρω 
προµηθεύτρια εταιρία ανεπιφύλακτα. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  56/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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