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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 108/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και β) 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού επαναληπτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». Ορισµός προσωρινών 
αναδόχων για τις οµάδες 3, 4,5,6 &7.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Άννα Καϊδου  

2. Αθηνα Τερζοπουλου 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Στέφανος Μπίγγας 

 

7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Άννα 
Καϊδου.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών 
την υπ’αριθµ 7702/13-4-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα 
έξης: 
 «ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   
και β) αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». (ορισµός 
προσωρινών αναδόχων) 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των  µε αριθµ. 5910/19-3-2021 
πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 6799/31-3-2021 
πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών  του  ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Με την 212/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η   έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η 
κατάρτιση των νέων  όρων διακήρυξης .  Με την 29/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η 
µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και η επανάληψη αυτής µε τους ίδιους όρους. 
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την απόφαση  ανάληψης   υποχρέωσης µε αριθµ. 12/8-1-2021 
(21REQ008187508 24-2-2021) του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. 
Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν δύο  προσφορές  από τις οποίες προτείνετε : 

1. η αποδοχή των  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός 
συστήµατος 

ΟΜΑ∆Α 

1 Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 213144 3,4,5 

2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 213405 3,4,5,6,7 

 
Την 31-3-2021 πραγµατοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  οικονοµικών   προσφορών  και 
προτείνεται σύµφωνα µε το συνηµµένο πρακτικό ο ορισµός των προσωρινών αναδόχων για τις οµάδες 
3,4,5,6,7. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 5910/19-3-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών 

2) Το µε αριθµ. 6799/31-3-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών»  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 108/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016   
3. το  άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε µε 
το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014), σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος αποτελεί την 
αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη προµηθευτών, για τις ανάγκες του ίδιου και των Νοµικών   Προσώπων 
του  
4. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 
5. Την µε αριθµ. 6/2020 µελέτη του αυτοτελούς τµήµατος Παιδικής Φροντίδας και Μέριµνας του ΝΠ∆∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» ∆. Εορδαίας . 
6. Το πρωτογενές αίτηµα 20REQ007396545/30-9-12020  
7. Το εγκεκριµένο µε την ΑΑΥ 12/8-1-2021 (21REQ008187508 24-2-2021) του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π 
8. τις υπ’αριθµ 212/2020 & 29/2021 ΑΟΕ 
9. την υπ’ αριθµ. 3735/25-2-2021 επαναληπτική ∆ιακήρυξη, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 106775 αριθµό 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ 21PROC008196168 
10. το µε αριθµ. 5910/19-3-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών και το µε αριθµ. 6799/31-3-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  της 
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Εγκρίνει το µε αριθµ. 5910/19-3-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών και το µε αριθµ. 6799/31-3-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  της 
Επιτροπής διενέργειας  του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την « Προµήθεια 
τροφίµων του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΠΑΠ για τα έτη 2020-2021», αριθµ µελ 6/2020 , για τις οµάδες 3, 4,5,6 &7, τα 
οποία και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης. 
Β.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και πιο συγκεκριµένα : 
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1. Αποδέχεται τις προσφορές για την οµάδα 3 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 ΟΜΑ∆Α 

1 Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 213144 3 

2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 213405 3 

 
2 Αποδέχεται τις προσφορές για την οµάδα 4 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 ΟΜΑ∆Α 

1 Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 213144 4 

2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 213405 4 

 
3. Αποδέχεται τις προσφορές για την οµάδα 5 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 ΟΜΑ∆Α 

1 Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 213144 5 

2 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 213405 5 

 
4. Αποδέχεται την προσφορά για την οµάδα 6 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 ΟΜΑ∆Α 

1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 213405 6 

5. Αποδέχεται την προσφορά για την οµάδα 7 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 ΟΜΑ∆Α 

1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 213405 7 

 
Γ. Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους τους κατωθι αναγραφόµενους οικονοµικούς φορείς 

1. ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: «ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»  ΟΜΑ∆Α 3 , 

   
2. Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: «ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                     

ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»  ΟΜΑ∆Α 4 , 

 
3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: «ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»  ΟΜΑ∆Α 5 , 

4.  ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: «ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»  ΟΜΑ∆Α 6, 
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5. ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: «ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»  ΟΜΑ∆Α 7, 

γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρης, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαµηλότερη τιµή.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της την 
υπ’ αριθµ. 3735/25-2-2021 επαναληπτικής ∆ιακήρυξης, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 106775 αριθµό 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ 21PROC008196168 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  108/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Άννα Καϊδου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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