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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 26-10-2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ 37087/19-10-2017 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 της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δηµόσιας 
σύµβασης και κατακύρωση της «Προµήθειας ετοιµου φαγητού για την σίτιση µαθητών µουσικού σχολείου 
Πτολεµαΐδας  του ∆ήµου Εορδαίας   για το σχολικό έτος 2017-2018» , ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  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 
2. Γεωργιος Καραϊσκος 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης  
6. Στέφανος Μπίγγας  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
Το µέλος Καιδης Αποστολος δήλωσε κώλυµα και ως εκ τούτου κλήθηκε να παραστεί στην συνεδρίαση ο 
Ευστάθιος Κατσιδης . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, και έθεσε υπόψη 
τους 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 συµφέρουσα 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. 
Με την υπ’αριθµ 153/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκε το υπ’ αριθµ. 30194/31-8-2017  πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών , η οποία κοινοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 20-9-2017. Κατά της ανωτέρω ΑΟΕ δεν 
κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή. Επίσης µε την 192/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκε το υπ’αριθµ 35357/5-10-2017 
πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και αναδείχθηκε η  ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING  προσωρινός 
ανάδοχος, κατά της ανωτέρω ΑΟΕ δεν κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή. Μέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εστάλη στον 
προσωρινό µειοδότη η υπ’αριθµ 36598/16-10-2017 πρόσκληση προσκόµισης των επικ/νων δικαιολογητικών. Η 
Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου του µειοδότη και αφού έλεγξε τα 
δικαιολογητικά, συνέταξε το υπ’αριθµ 37716/24-10-2017 πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα εξής:   

 

«Στην Πτολεµαϊδα σήµερα την 24η Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 183/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός µειοδότης στο πλαίσιο 
διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια έτοιµου φαγητού για την 
σίτιση των µαθητών του µουσικού Σχολείου µε αριθµ. ∆ιακήρυξης 21070/19-6-17, 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. 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, πρόεδρος 
2) ΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, τακτικό µέλος  
3) ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ, τακτικό µέλος 
1. Με το υπ’ αριθ.35357/5-10-17 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του 
∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ.192/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING , µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική 
πρόσκληση µε αριθµ πρωτ.36598/16-10-17 µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας,είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας 
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
 
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο 
την 16-10-2017. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 19-10-17 το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής 
2. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων 
3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ΟΑΕΕ 
4. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ 
5. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 
6. Φορολογική ενηµερότητα 

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ. 
37244/20-10-17 αριθµό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της 
διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η 
κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη. 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής 
2. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικών φορέων 
3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ΟΑΕΕ 
4. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ 
5. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 
6. Φορολογική ενηµερότητα 

 
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη 
µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί η προµήθεια στον 
∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται……..» 
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  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 

8. την υπ’αριθµ 153/2017 ΑΟΕ 
   9.το υπ’αριθµ 35357/5-10-2017 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
  10. την υπ’αριθµ 192/2017 ΑΟΕ 
   11. το υπ’αριθµ 37716/24-10-2017 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών 
του προσωρινού µειοδότη 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
 
1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 37716/24-10-2017  πρακτικό ελέγχου κατάθεσης των δικαιολογητικών του 
προσωρινού µειοδότη , για την «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση µαθητών µουσικού σχολείου 
Πτολεµαΐδας  του ∆ήµου Εορδαίας  για το σχολικό έτος 2017-2018», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσης.  

2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 , για την «Προµήθεια έτοιµου φαγητού για 
την σίτιση µαθητών µουσικού σχολείου Πτολεµαΐδας  του ∆ήµου Εορδαίας   για το σχολικό έτος 2017-2018», 
στον οριστικό ανάδοχο Αφοι ∆αγκλη Ο.Ε. µε δ.τ «∆ΑΓΚΛΗΣ CATERING» , µε ΑΦΜ 997770066 ∆ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ο οποίος προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, συνολικού ποσού 119.077,20 ευρώ µε ΦΠΑ . 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  193/2017. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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