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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020 και
κατακύρωση του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1θ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει
την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.».

Βάσει της αριθμ. 121/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια, οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου για το
σχολικό έτος 2019-2020, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005315261).

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) εταιρείες και συγκεκριμένα, οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ
2 Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
3 ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
4 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με την αριθμ. 141/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση του αριθμ.
1ου/05-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η ανάδειξη του ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

Στις 17-09-2019 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το αριθμ. 2/17-09-2019 πρακτικό με το
οποίο προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας στην ως άνω αναφερόμενη εταιρεία.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Την αριθμ. 17734τ.τ./22.07.2019Διακήρυξη του διαγωνισμού.
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισμό.
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
5. Την αριθμ. 611/28-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει:
Την έγκριση ή μη του αριθμ. 2/17-9-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την

«Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2019-2020) και
την κατακύρωση της προμήθειας στον «ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» με
ΑΦΜ:141951568, ΔΟΥ Γιαννιτσών, Δ/νση: Αισχύλου και Παύλου Μελά - Κρύα Βρύση,
Τ.Κ. 58300, έναντι του συνολικού ποσού των 39.984,00€ χωρίς ΦΠΑ (49.580,16€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί



προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4
του Ν.4412/2016 και το άρθρο 15ο της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση
ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός

Η Προϊσταμένη Προμηθειών Ο Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ελένη Γκαραβέλη Δημήτριος Β. Σαζακλίδης
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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020 και
κατακύρωση του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1θ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή
«Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους.».
Βάσει της αρ. 121/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια , οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου για το
σχολικό έτος 2019-2020, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005315261).
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) εταιρείες και συγκεκριμένα, οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ

2 Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

3 ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

4 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με την αριθμ. 141/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση του
αρ.1/05-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η ανάδειξη του ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

Την 17-9-2019 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το υπ’ αρ. 2/17-9-2019 πρακτικό με το
οποίο προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας στην ως άνω αναφερόμενη εταιρία.

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Την αριθμ. 17734τ.τ./22.07.2019Διακήρυξη του διαγωνισμού.
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισμό.
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
5. Την αρ. 611/28-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Καλείται να αποφασίσει:
Την έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. 2/17-9-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για

την προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020 και την
κατακύρωση της προμήθειας στον «ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» με ΑΦΜ:141951568,
ΔΟΥ Γιαννιτσών, Δ/νση: Αισχύλου και Παύλου Μελά Κρύα Βρύση, Τ.Κ. 58300, έναντι
του συνολικού ποσού των 39.984,00 € χωρίς ΦΠΑ (49.580,16€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%).



Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του
Ν.4412/2016 και το άρθρο 15ο της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση ένστασης
της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

συνολικού ποσού των 39.984,00 € χωρίς ΦΠΑ (49.580,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός


