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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-9-2017 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 31082/6-9-
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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την: «Προµήθεια ετοίµου φαγητού για την σίτιση µαθητών Μουσικού 
Σχολείου Πτολεµαΐδας  του ∆ήµου Εορδαίας ,  για το σχολικό έτος 2017-2018». 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Απόστολος Καϊδης  
6. Στέφανος Μπίγγας   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος,  
8. Γιώργος Καραισκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θεµα το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, ότι  σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 181/2017 Α∆Σ, 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ετοίµου φαγητού για την σίτιση των 
µαθητών του Μουσικού Σχολείου. Με την υπ’αριθµ 123/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη του εν λόγω 
διαγωνισµού , προϋπολογισµού 122.760,00 ευρώ ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης  
της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης , σύµφωνα µε το του αρ 27 του ν. 4412/16  µε  
κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιµής. Κατόπιν 
των ανώτερων εκδόθηκε η υπ’αριθµ 26354/27-7-2017 διακήρυξη ∆ηµάρχου , η οποία έλαβε τον υπ’αριθµ 44607 αριθµό 
συστήµατος στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 Σήµερα καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’ αριθ 30194/31-8-2017 πρακτικό ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αριθ. 189/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής: 
« Στην Πτολεµαΐδα  σήµερα την 31-08-2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11:00 π.µ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 189/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2017-2018» µε αριθµό ∆ιακήρυξης 26354/27-07-2017, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 44607 αριθµό συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας 
Α∆ΑΜ 17PRO001768731 2017-07-28. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ   

2. Τακτικό  Μέλος ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ 

3. Τακτικό Μέλος ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ   

ΑΔΑ: 6ΛΧ2ΩΡ6-Θ5Θ



 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 26/08/2017 και η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 31/08/2017 και ώρα 11:00 π.µ. 
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα 
διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 44607 
και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι 
είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες: 

 Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία 
υποβολής προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής προσφοράς 

1. ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

30-08-2017 12:40 µ.µ. 

2. ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING 30-08-2017 11:42 µ.µ 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό των 
προσφορών.  
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 
σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 

1. ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 73353 
2. ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING 72155 

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε 
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη 
µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, 
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά 
την έναρξη της διαδικασίας:  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός πρωτοκόλλου 

1. ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30097/30-08-17 
2. ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING 30079/30-08-17 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους συµµετέχοντες, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.  
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
– Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες. Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, 
είναι τα εξής: 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

 

1. ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
4. Α∆ΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΦΕΤ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
8. ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
9. ISO 9001 
10. ISO 22000 
11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
12. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

Τ.Ε.Υ.∆ 

ΑΔΑ: 6ΛΧ2ΩΡ6-Θ5Θ



13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

 
2. ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

2. 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
5. Α∆ΕΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
6. Α∆ΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 
8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΦΕΤ 
9. Α∆ΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΖΤ9650 
10. Α∆ΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΖΡ 5068 
11. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΖΤ9650 
12. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 5068 
13. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.Υ.∆. 
14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
15. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
16. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο Κυφωνίδης Χαράλαµπος δεν υπέβαλε εγγύηση συµµετοχής, οπότε 
δεν γίνεται δεκτή η προσφορά του. 
Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τον φορέα που φέρεται  να έχει  εκδώσει την εγγυητική επιστολή που έχει  καταθέσει ο 
συµµετέχων  και διαπίστωσε την εγκυρότητά της(άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016) 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
 

1. ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
2. ΤΕΥ∆ 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

 
2. ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

2. 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
5. Α∆ΕΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
6. Α∆ΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 
8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΕΦΕΤ 
9. Α∆ΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΖΤ9650 
10. Α∆ΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΖΡ 5068 
11. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΖΤ9650 
12. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 5068 
13. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

Τ.Ε.Υ.∆. 
14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
15. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο Κυφωνίδης Χαράλαµπος  δεν υπέβαλε εγγύηση συµµετοχής, οπότε 
δεν γίνεται δεκτή η προσφορά του. 
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για τους 
παραπάνω λόγους. Συγκεκριµένα: 
α. Η προσφορά ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING  είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.26354/27-7-17  ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 598/10-7-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ΑΔΑ: 6ΛΧ2ΩΡ6-Θ5Θ



5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α  4 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
1. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε ο  κατωτέρω διαγωνιζόµενος για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
ανωτέρω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 

1. ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 73353 
2. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 

2. ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING 72155 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.» 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού. 

Αριθµ. απόφ.  153/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ’αριθµ 21645/22-6-2017 µελέτη 
3. τις διατάξεις του Ν4412/2016 
4. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 & την υπ’ αριθ. 598/10-7-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. την υπ’αριθµ181/2017 Α∆Σ & την υπ’αριθµ 123/2017 ΑΟΕ 

   6. την υπ’αριθµ 26354/27-7-2017 διακήρυξη ∆ηµάρχου 
   7. το υπ’ αριθµ. 30194/31-8-2017 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµοφωνα 
 

1.Την έγκριση του υπ’αριθµ. 30194/31-8-2017 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχειό της παρούσης. 
2. Απορρίπτει την προσφορά που υπέβαλε ο  κατωτέρω διαγωνιζόµενος για το λόγο ότι δεν υπέβαλε εγγύηση 
συµµετοχής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 
1. ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 73353 

3. Αποδέχεται την προσφορά που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 
2. ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING 72155 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της υπ’αριθµ 26354/27-7-
2017 διακήρυξης ∆ηµάρχου. 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  153/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σαββας Ζαµανιδης 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

              ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΛΧ2ΩΡ6-Θ5Θ


		2017-09-20T09:22:53+0300
	Athens




