
 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ   193/2020 
  

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

  

Θέμα: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού 
και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 
Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021», προϋπολογισμού 
45.158,19€. 

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 10924/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Κιοσές Παναγιώτης 
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Η Οικονομική Επιτροπή με βάση το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση 
των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή 
δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς συμβούλους. 

Με την αριθ. 145/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε ο 
καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη προμηθευτή 
– χορηγητή της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών 

ΑΔΑ: 67Υ6ΩΨΛ-06Γ



 

 

Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2020–2021», 
προϋπολογισμού 45.158,19€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. 

Το 1ο Στάδιο (Παραλαβή, Αποσφράγιση και Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) του Πρόχειρου (Συνοπτικού) 
Διαγωνισμού διενεργήθηκε την 14/7/2020, σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
παραπάνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και της υπ’ αριθ. πρωτ. 
9257/24–6–2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αμυνταίου, καθώς και τα άρθρα 
100 & 117 του Ν. 4412/2016 και το 1ο Πρακτικό της Ε.Δ.Δ. ολοκληρώθηκε την 
20/7/2020 έπειτα από την παροχή διευκρινήσεων από έναν (1) εκ των 
διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102, του Ν. 4412/2016 
και του άρθρου 6 της Διακήρυξης. 

Ακολούθησε το 2ο Στάδιο (Έλεγχος και Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών), 
καθώς και το 3ο Στάδιο (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών / Τελική Κατάταξη Προσφορών) την 23/7/2020, έπειτα από 
σχετική έγγραφη ενημέρωση των Οικονομικών Φορέων οι Προσφορές των 
οποίων έγιναν δεκτές κατά το Στάδιο 1 του Διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 
προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς έγιναν σε δύο (2) δημόσιες 
συνεδριάσεις, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 της Αναλυτικής Διακήρυξης, καθώς και το 
άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, και λόγω της αναγκαιότητας υποβολής 
διευκρινήσεων από έναν (1) εκ των διαγωνιζόμενων. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) συνέταξε τα Πρακτικά του 
παραπάνω Διαγωνισμού τα οποία διαβίβασε μαζί με τον πλήρη φάκελο της 
προμήθειας στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά 
με την έγκριση αυτών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω Πρακτικά, στο Διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις (3) 
προσφορές και στο 1ο Στάδιο, διενεργήθηκε η Παραλαβή, η Αποσφράγιση και 
ο Έλεγχος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & των Τεχνικών Προσφορών και 
έγιναν δεκτές για το επόμενο Στάδιο του Διαγωνισμού οι δύο (2) – εκ των 
τριών (3) – προσφορές. 

Στο 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού, διενεργήθηκε ο Έλεγχος και η Αξιολόγηση 
των δύο (2) Τεχνικών Προσφορών που έγιναν δεκτές κατά το 1ο Στάδιο και 
επίσης έγιναν δεκτές για το επόμενο Στάδιο του Διαγωνισμού. 

Στο 3ο Στάδιο του Διαγωνισμού, διενεργήθηκε η Αποσφράγιση, ο Έλεγχος και 
η Αξιολόγηση των δύο (2) Οικονομικών Προσφορών που έγινε δεκτές κατά το 
2ο Στάδιο και αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης. 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε 
α) την Έγκριση των από 20/7/2020 και 23/7/2020 Πρακτικών του Δημόσιου 
Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και β) την Ανάδειξη Προσωρινού 
Αναδόχου, για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 
«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 
2020–2021», προϋπολογισμού 45.158,19€. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16): Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
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Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τις διατάξεις του εδ. θ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 ως 

ισχύει 
3. Την αριθ. 145/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου 

(ΑΔΑ: ΩΔΣ2ΩΨΛ-ΒΜΑ)  
4. Την με αρ. πρωτ. 9257/24–6–2020 Αναλυτική Διακήρυξη του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 
5. Το από 20–7–2020 Πρακτικό 1 Παραλαβής, Αποσφράγισης και 

Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών στον 
παραπάνω Πρόχειρο (Συνοπτικό)  Διαγωνισμό. 

6. Το από 23–7–2020 Πρακτικό 2 Ελέγχου και Αξιολόγησης Τεχνικών 
Προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω Πρόχειρο (Συνοπτικό)  
Διαγωνισμό. 

7. Το από 23–7–2020 Πρακτικό 3 Αποσφράγισης, Ελέγχου και 
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, που υποβλήθηκαν στον 
παραπάνω Πρόχειρο (Συνοπτικό)  Διαγωνισμό. 

8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 και του άρθρου 11, παρ. 1α, της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

9. Το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των Υπηρεσιών του 
Δήμου Αμυνταίου η συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά τη διαδικασία σύναψης της εν’ λόγω δημόσιας σύμβασης και κατά 
την έννοια του άρθρου 24, καθώς και η συνδρομή λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

10. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
11. Την εισήγηση του Προέδρου 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 20/7/2020, 1ο Πρακτικό του Δημόσιου Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, 
κατά το σχολικό έτος 2020–2021», προϋπολογισμού 45.158,19 €, σύμφωνα 
με το οποίο: 

i. Δεν γίνεται δεκτός για το επόμενο (2ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Έλεγχος και 
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) ο παρακάτω συμμετέχων στον 
διαγωνισμό Οικονομικός Φορέας: 

1. “Δαγκλής Catering”, Αφοί Δαγκλή Ο.Ε., δεδομένου ότι: α) δεν περιέλαβε 
εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 6.Β.1.β επί ποινή αποκλεισμού και β) δεν 
κατέθεσε εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Πιστοποιητικό Υγείας της 
απασχολούμενης Τσιγαρδή Βασιλικής, Χειριστή Τροφίμων – Μάγειρα (η 
οποία περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα Κατάσταση Προσωπικού), 
σύμφωνα με το άρθρο 8.6.γ, επίσης επί ποινή αποκλεισμού. Επίσης δεν 
έθεσε μονογραφές σε κάθε σελίδα του Τ.Ε.Υ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 96, παρ. 6 του Ν.4412/2016 και δεν συμπλήρωσε παραδεκτώς το 
Μέρος IV, Τμήμα Γ1, Γ3 και Γ4 του Τ.Ε.Υ.Δ. ωστόσο δεν κλήθηκε για παροχή 
διευκρινήσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι αποκλεισμού της 
Προσφοράς του. 
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ii. Γίνονται δεκτοί για το επόμενο (2ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Έλεγχος και 
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) οι παρακάτω συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό Οικονομικοί Φορείς: 

1. Catering Κοτσανίδης Δημήτριος 
2. Κυφωνίδης Χαράλαμπος, “Νοστιμούλης Catering” 

διότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ. 
πρωτ. 9257/24–6–2020 Αναλυτική Διακήρυξη. 

Β. Εγκρίνει το από 23/7/2020, 2ο Πρακτικό του παραπάνω Δημόσιου 
Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο: 

i. Γίνονται δεκτοί για το επόμενο (3ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Αποσφράγιση, 
Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) οι παρακάτω 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Οικονομικοί Φορείς: 

1. Catering Κοτσανίδης Δημήτριος 

2. Κυφωνίδης Χαράλαμπος, “Νοστιμούλης Catering” 

διότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ. 
πρωτ. 9257/24–6–2020 Αναλυτική Διακήρυξη. 

Γ. Εγκρίνει το από 23/7/2020, 3ο Πρακτικό του παραπάνω Δημόσιου 
Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, οι 
υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές έχουν ως εξής: 

 

α/α Συμμετέχων 
Προσφερόμε
νη τιμή προ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 13% 

Προσφερόμε
νη τιμή με 

ΦΠΑ 

1 Catering Κοτσανίδης Δημήτριος 32.255,85 € 4.193,26 € 36.449,11 € 

2 
Κυφωνίδης Χαράλαμπος, 
“Νοστιμούλης Catering” 

31.114,05 € 4.044,83 € 35.158,88 € 

Δ. Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω προμήθειας, τον 
Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: Κυφωνίδης Χαράλαμπος, Υπηρεσίες 
Catering – Έτοιμα Φαγητά, “Νοστιμούλης Catering”, ο οποίος εδρεύει 
στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, Α.Φ.Μ.: 123543450, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, και ο 
οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής, (3,27 €/μερίδα προ Φ.Π.Α. ήτοι 31.114,05 € προ Φ.Π.Α 
– 35.158,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), δεδομένου ότι πληρεί 
τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και κρίνεται συμφέρουσα για 
τον Δήμο.  

Ε. Εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες 
για τη συνέχιση του Διαγωνισμού – κοινοποίηση της παρούσας στους 
συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων επί 
της παρούσας, κλήση του προσωρινού αναδόχου να υποβάλει Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, έλεγχος αυτών, σύνταξη σχετικού Πρακτικού από την 
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Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κλπ, – σύμφωνα με την Νομοθεσία και 
την Αναλυτική Διακήρυξη. 

 

 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 193/2020 
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΚΙΟΣΕΣ Π. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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