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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 106/2021
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 106843
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».
Σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π.
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ.
πρωτ. 5.596/22-4-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής,
τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει
και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. Μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο
Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη
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μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του
προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 5567 ετών.
2. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 106843 για την υπηρεσία με
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».
3. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική
Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προέκυψαν από την εμφάνιση του
κορονοϊου COVID 19.
4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και
συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση οικισμού
Άρνισσας - Β’ Φάση».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου
ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου.
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Κοινότητα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας.
8. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα
2021» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από την συζήτηση του 5ου, 6ου, 7ου, 8ου,
9ου, 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 4400/29-3-2021 πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», όπως αυτή συγκροτήθηκε
με την αριθμ. 382/2020 απόφαση όμοια δική της, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
106843 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»
(ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2508/2021)
Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τετάρτη 24-03-2021 και ώρα 11.00
π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών
(Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)) της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε άπορους
κατοίκους της Έδεσσας», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 382/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:
1.Δανιηλίδη Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος),
2.Καλογιαννίδη Κοσμά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ,
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3.Ψυχογυιού Ελένη, Γεωπόνο ΠΕ
συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού της αριθ.
2508/23-02-2021 διακήρυξης με αριθμό συστήματος 106843, όπως περιγράφεται
στο θέμα.
Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (σύμφωνα με τις παρ. 3.1.1
και 3.1.2 της διακήρυξης) των υποβληθέντων στοιχείων των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με
ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 24/02/2021 ώρα 23:18:18 μ.μ.
και καταληκτική ημερομηνία την 18/03/2021 ώρα 17:00μ.μ. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών, προβλεπόταν να γίνει στις 24/03/2021 και ώρα
11.00π.μ.
Κατά την αποσφράγιση, διαπιστώθηκε ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα κατατέθηκαν,
εμπρόθεσμα, τρεις (3) προσφορές (όπως προκύπτει από το σύστημα χρονοσήμανσης
πλατφόρμας) και επίσης εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν τρεις έντυποι φάκελοι στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
Οι οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά ήταν:
•«ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΗΛΙΑΣ» με αριθμό συστήματος 211969. Ο
συγκεκριμένος οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο έντυπο φάκελο
με αριθ. 4003/19.03.2021
•«ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε» με αριθμό συστήματος 213021. Ο
συγκεκριμένος οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο έντυπο φάκελο
με αριθ. 4001/19.03.2021
•«ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με αριθμό συστήματος 213594.
Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο έντυπο
φάκελο με αριθ. 3905/18.03.2021
Η επιτροπή διαγωνισμού, δια των μελών της που είναι πιστοποιημένοι χρήστες, αφού
αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» και τους φακέλους με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν
εντύπως, έλεγξε το εμπρόθεσμο των προσφορών, κατέγραψε τα υποβληθέντα στοιχεία
και επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά και τις
τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε σχέση με τις
απαιτήσεις της με αριθ. Πρωτ. 2508/23-02-2021 Διακήρυξης για την «Παροχή
Γευμάτων σε Απόρους Κατοίκους της Έδεσσας»
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Οικονομικός Φορέας «ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΗΛΙΑΣ»
Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας κατέθεσε προσφορά
δικαιολογητικά συμμετοχής:
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞ

με

τα

εξής

ΕΛΕΓΧΟΣ
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ΤΕΥΔ
Εγγυητική
Επιστολή
Συμμετοχής
Φορέας: Τράπεζα Πειραιώς
Αριθ.: 917ILG2191624
Ημ/νια: 11/03/2021
Ποσό: 2.254,98€
Υ.Δ.1
Υ.Δ.2
Πίνακας Συμμόρφωσης3
Πιστοποιητικά
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ4

Η
§ 2.4.3.1

ΔΕΚΤΟ

§ 2.4.3.1
ΚΑΙ § 2.1.5
& § 2.2.2

ΔΕΚΤΗ

§ 2.4.3.2Α
§ 2.4.3.2Β
§ 2.4.3.2

ΔΕΚΤΗ
ΔΕΚΤΗ
ΔΕΚΤΟΣ

§ 2.4.3.2

ΔΕΚΤΑ (ΣΕ ΙΣΧΥ)

1: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που αναφέρει ότι τα προσφερόμενα αγαθά
θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι της διακήρυξης
2: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρει ότι κάθε εβδομάδα,
παρασκευάζονται στα εργαστήριά τους τουλάχιστον 30 γεύματα την εβδομάδα
3: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα συμμόρφωσης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι και να προσκομίσει τις πιστοποιήσεις
για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που απαιτούνται από τη διακήρυξη.
4: Δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και εμπίπτουν
στην § 3.2 της Διακήρυξης, τα οποία ωστόσο δεν προβλέπονται από την παρούσα
διαδικασία ελέγχου.
2. Οικονομικός Φορέας «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε»
Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας κατέθεσε
δικαιολογητικά συμμετοχής:
Α/Α
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
ΤΕΥΔ
Εγγυητική
Επιστολή
Συμμετοχής
Φορέας: Εθνική Τράπεζα
Αριθ.: 3237020856
Ημ/νια: 12/03/2021
Ποσό: 2.255,00€
Υ.Δ.1
Υ.Δ.2
Πίνακας Συμμόρφωσης3
Πιστοποιητικά
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ4

ΔΙΑΚΗΡΥΞ
Η
§ 2.4.3.1

προσφορά

με

τα

εξής

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΕΚΤΟ

§ 2.4.3.1
ΚΑΙ § 2.1.5
& § 2.2.2

ΔΕΚΤΗ

§ 2.4.3.2Α
§ 2.4.3.2Β
§ 2.4.3.2

ΔΕΚΤΗ
ΔΕΝ υποβλήθηκε
ΔΕΝ υποβλήθηκε

§ 2.4.3.2

ΔΕΚΤΑ (ΣΕ ΙΣΧΥ)

1: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που αναφέρει ότι τα προσφερόμενα αγαθά
θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο
4

ΑΔΑ: 65Λ3ΩΡΠ-ΗΥΩ
Παράρτημα Ι της διακήρυξης
2: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρει ότι κάθε εβδομάδα,
παρασκευάζονται στα εργαστήριά τους τουλάχιστον 30 γεύματα την εβδομάδα
3: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα συμμόρφωσης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι και να προσκομίσει τις πιστοποιήσεις
για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που απαιτούνται από τη διακήρυξη.
4: Δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και εμπίπτουν
στην § 3.2 της Διακήρυξης, τα οποία ωστόσο δεν προβλέπονται από την παρούσα
διαδικασία ελέγχου.
3. Οικονομικός Φορέας «ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας κατέθεσε προσφορά με
δικαιολογητικά συμμετοχής:
Α/Α
1.
2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

3.
4.

ΤΕΥΔ
Εγγυητική
Επιστολή
Συμμετοχής
Φορέας:
Ταμείο
Παρακαταθηκών
Αριθ.: 2279
Ημ/νια: 11/03/2021
Ποσό: 2.255,00€
Υ.Δ.1
Υ.Δ.2

5.

Πίνακας Συμμόρφωσης3

6.

Πιστοποιητικά
ISO 22000:2005
ISO 14001:2004
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ4

7.

ΔΙΑΚΗΡΥΞ
Η
§ 2.4.3.1
§ 2.4.3.1
ΚΑΙ § 2.1.5
& § 2.2.2
§ 2.4.3.2Α
§ 2.4.3.2Β
§ 2.4.3.2
§ 2.4.3.2

τα

εξής

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΕΚΤΟ

ΔΕΚΤΗ

ΔΕΚΤΗ
Υποβλήθηκε στον έντυπο
φάκελο
Υποβλήθηκε στον έντυπο
φάκελο
ΔΕΚΤΑ (ΣΕ ΙΣΧΥ)

1: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που αναφέρει ότι τα προσφερόμενα αγαθά
θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι της διακήρυξης
2: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρει ότι κάθε εβδομάδα,
παρασκευάζονται στα εργαστήριά τους τουλάχιστον 30 γεύματα την εβδομάδα
3: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα συμμόρφωσης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι και να προσκομίσει τις πιστοποιήσεις
για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που απαιτούνται από τη διακήρυξη.
4: Δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και εμπίπτουν
στην § 3.2 της Διακήρυξης, τα οποία ωστόσο δεν προβλέπονται από την παρούσα
διαδικασία ελέγχου.
Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι:
•Ο οικονομικός φορέας «ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΗΛΙΑΣ» στο φάκελό της
προσφοράς του, με αριθμό συστήματος 211969 έχει καταθέσει τα κατ’ ελάχιστον
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
•Ο οικονομικός φορέας «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε» στο φάκελό της
5
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προσφοράς του, με αριθμό συστήματος 213021, δεν κατέθεσε τα απαιτούμενα από τη
διακήρυξη:
oπίνακα συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, και
oυπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρει ότι κάθε εβδομάδα,
παρασκευάζονται στα εργαστήριά τους τουλάχιστον 30 γεύματα την εβδομάδα
•Ο οικ/κος φορέας «ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» στο φάκελό
της προσφοράς του, με αριθμό συστήματος 213594. δεν κατέθεσε τα απαιτούμενα
από τη διακήρυξη
oπίνακα συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, και
oυπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρει ότι κάθε εβδομάδα,
παρασκευάζονται στα εργαστήριά τους τουλάχιστον 30 γεύματα την εβδομάδα
Σημ.: Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας κατέθεσε αυτά τα δικαιολογητικά στον
έντυπο φάκελο προσφοράς με αριθ. πρωτ. 3905/18.03.2021
Επομένως οι οικονομικοί φορείς
•«ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε» και
•«ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
δεν έχουν καταθέσει στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς τους, τα κατ’ ελάχιστον
απαιτούμενα (από τη διακήρυξη) δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα
πρέπει να αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ (προς την Οικονομική Επιτροπή)
1.Την
αποδοχή
της
προσφοράς
του
οικονομικού
φορέα
«ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΗΛΙΑΣ», καθώς έχει υποβάλει πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών
2.Τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διαδικασίας λόγω ελλείψεων των
οικονομικών
φορέων
«ΖΑΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΙ
ΣΙΑ
Ο
Ε»
και
«ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», (κυρίως στην ηλεκτρονική υποβολή
που είναι απαιτούμενο να υποβάλλονται όλα τα στοιχεία)
3.Τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
του φορέα «ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΗΛΙΑΣ» σε ημερομηνία και ώρα που θα
οριστεί από αυτήν, σύμφωνα με την §3.1.2β της Διακήρυξης
Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,
ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Αναλυτικής
Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 29-03-2020, ώρα 15:30 μ.μ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής πως σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της αριθμ. πρωτ. 2508/23-2-2021
Διακήρυξης “Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως
άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα
αρχή”, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της
το άρθρο 3.1.2 της αριθμ. πρωτ. 2508/23-2-2021 Διακήρυξης για την εκτέλεση της
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υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
ΈΔΕΣΣΑΣ», τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1η του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α΄197)
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις
τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
Αποφασίζει ομόφωνα
Ορίζει την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., ως ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την εκτέλεση
της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
ΈΔΕΣΣΑΣ», προϋπολογισμού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και
τριάντα επτά λεπτών (127.406,37€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:25 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 106/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος).
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-4-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ.
382/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Γραφείο Προμηθειών.
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