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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-7-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 12889/30-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………
Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και β) 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισµός 
προσωρινού αναδόχου). 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης Ευστάθιος Κοκκινίδης 
3. Στέφανος Μπιγγας Σεβαστού Ζαφειρούλα 
4. Αθηνά Τερζοπουλου  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
  
  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµ. 
Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα  και  έθεσε υπόψη των µελών την από 
30-6-2020 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   
και β) αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΣΙΤΙΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισµός 
προσωρινού αναδόχου) 

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των  µε αριθµ. 11970/19-6-2020 
πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 12879/30-6-2020 
πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών  του  ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την 47/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η   έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η 
κατάρτιση των νέων  όρων διακήρυξης .  

ΑΔΑ: Ψ1Ρ9ΩΡ6-7ΛΔ



Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την 1/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών. 
Σχετική η  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ. 299/10-2-2020 ,και η βεβαίωση του Προϊσταµένου της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου 
ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο 
οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 2. 
Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν δύο  προσφορές  (ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. & ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ) οι 
οποίες κρίθηκαν αποδεκτές και οι δύο. 
Την 30-6-2020 πραγµατοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  οικονοµικών   προσφορών   . 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 11970/19-6-2020 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών 

2) Το µε αριθµ. 12879/30-6-2020 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών»   
Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το υπ’ αριθµ. 11970/19-6-2020 πρακτικό διενέργειας – 
αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 16 Ιουνίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθµόν 31 και 61/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την σίτιση των µαθητών 
του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας Σχολικού Έτους 2020-2021 (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9679/25-5-2020), η 
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 92352 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 20PROC006764566. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος 
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό Μέλος 
3) Μυλωνά Χριστίνα, Αναπληρωµατικό Μέλος 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 10-6-2020 και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 16-6-2020 και ώρα 10:00 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 92352 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 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 10/06/2020 14:19:22 
2 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/06/2020 02:47:07 

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 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 175323 
2 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 176157 
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5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2 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 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 11415/12-6-2020 
2 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 11299/11-6-2020 

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 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 1. Καταστατικό εταιρίας Αφοί ∆αγκλή Ο.Ε. 
2. 1η Τροποποίηση καταστατικού Αφοί ∆αγκλή Ο.Ε. 
3. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
4. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
5. ΤΕΥ∆ Αφοί ∆αγκλή Ο.Ε. 
6. Τεχνική Προσφορά Αφοί ∆αγκλή Ο.Ε. 
7. Υπ. δήλωση χρόνος ισχύος προσφοράς Αφοί ∆αγκλή 

Ο.Ε. 
8. Τεχνική Προσφορά συστήµατος Αφοί ∆αγκλή Ο.Ε. 

2 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2. Υ∆ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 
3. Υ∆ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4. Υ∆ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1.7 
5. ΤΕΥ∆ 
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ/ΣΚΕΥΗ 
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς που φέρεται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές που έχουν 
καταθέσει οι συµµετέχοντες για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους(άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο προσφορές είναι σύννοµες και σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης. 
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 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2. Υ∆ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 
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3. Υ∆ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4. Υ∆ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1.7 
5. ΤΕΥ∆ 
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ/ΣΚΕΥΗ 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο προσφορές είναι σύννοµες και σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης. 
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Και οι δύο προσφορές είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. 
Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση λόγω αναµονής των απαντήσεων του ελέγχου εγκυρότητας των 
εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων . 
Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 19-6-2020 και ώρα 09:30 π.µ. Μετά την πιστοποίηση της εγκυρότητας 
των εγγυητικών επιστολών και λαµβάνοντας υπόψη:  
1. την υπ’ αριθ. 9679/25-5-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών και την 299/10-2-2020 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
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 
2. 
προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή: 
1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 

1 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 175323 
2 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 176157 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται.» 
Καθώς και το υπ’αριθµ. 12879/30-6-2020 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών στο οποίο 
αναφέρονται τα κατωθι: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 30 Ιουνίου 2020, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθµόν 31 και 61/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του   ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την σίτιση των µαθητών 
του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας Σχολικού Έτους 2020-2021 (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9679/25-5-2020), η 
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 92352 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 20PROC006764566. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος 
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό Μέλος 
3) Μυλωνά Χριστίνα, Αναπληρωµατικό Μέλος 
1. Την 16/6/2020 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«∆ικαιολογητικά διαγωνισµού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς 
δικαιολογητικών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ. 11970/19-6-2020 πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
2. Σήµερα, κατόπιν της από 26-6-2020 ενηµέρωσης προς τους προσφέροντες µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ , η Επιτροπή θα 
προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων 
οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο. 
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Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα 
διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 92352. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. 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.  Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία 
(καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής), οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονοµική προσφορά»: 
3. Οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονοµική 
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τιµή προσφοράς (ανά 
µερίδα) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

1 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 175323 1,89 65.205,00 

2 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 176157 1,74 60.030,00 

Όλες οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης.  
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή είναι 
η εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Τιµή προσφοράς (ανά 
µερίδα) 

Σύνολο οικονοµικής 
προσφοράς (χωρίς το 

Φ.Π.Α.) 

1 ΚΟΤΣΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,74 60.030,00 

2 ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. 1,89 65.205,00 

Συνεπώς, η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά είναι του ΚΟΤΣΑΝΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟY, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 1,74 ευρώ ανά µερίδα, ήτοι  74.437,20 ευρώ (µε ΦΠΑ). 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 9679/25-5-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄αριθ. 11970/19-6-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
5. Το µε αριθµ.πρωτ. 11958/19-6-2020 Υπόµνηµα της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΑΓΚΛΗ Ο.Ε. προς το ∆ήµο Εορδαίας 
6. την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών και την 299/10-2-2020 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
7. 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 
2. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη του ΚΟΤΣΑΝΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟY ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: «Σίτιση µαθητών 
Μουσικού Σχολείου 2020-2021» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  
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. 
 

Αριθµ. απόφ. 149/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
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1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. Την υπ΄αρίθµ 3338/11-2-2020 εισήγηση και τα συνηµµένα  αυτής 
3. τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
4. το άρθρο 206 παρ.1 του ν.4555/2018 
5. την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.4257/14(ΦΕΚ93/14-4-2014 τεύχος Α΄), 
6. την υπ’αριθµ 47/2020 ΑΟΕ 
7. την υπ’ αριθ. 9679/25-5-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
8. To πρωτογενές αίτηµα (20REQ006266327) 
9. την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών και την 299/10-2-2020 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (εγκεκριµένο (20REQ006268031) 
10. το µε αριθµ. 11970/19-6-2020 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & το µε αριθµ. 12879/30-6-2020 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1. Εγκρίνει το µε αριθµ. 11970/19-6-2020 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών καθώς & το µε αριθµ. 12879/30-6-2020 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     
προσφορών της Επιτροπής διενέργειας  της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δηµόσιας σύµβασης για την: 
«Σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας σχολικού έτους 2020-2021» , προϋπολογισµού 
128.340,00 ευρώ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης.  
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στα ως άνω πρακτικά, και αναδεικνύει τον 
ΚΟΤΣΑΝΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας: «Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου 
2020-2021» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 74.437,20 ευρώ (µε ΦΠΑ). 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 149/2020. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 2. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης 
 3. Στέφανος Μπιγγας 
 4. Αθηνά Τερζοπουλου 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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