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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  285/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση του έργου «Σίτισης µαθητών καλλιτεχνικού 

σχολείου, για το σχολικό έτος 2014-2015». Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12ην µεσηµβρινή συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 14193/09-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος),7)Ράπτου όλγα 
(µέλος), 8)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος),9) Αποστολίδου Μαρία (µέλος) 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 

 
Με την µε αριθµό 209/04-08-14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, και ενδεικτικό προϋπολογισµό 145.847,25€  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ενώ µε την µε αριθµό 171/05-08-14  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 

εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  

Στις 23/09/14, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και 

συγκεκριµένα από τις εταιρείες: 

1. ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ, διακρ.τίτλος «∆ιαµαντής-Κτήµα Αγέρινο», αριθµ.πρωτ. προσφο-ράς 

13227/23-09-14 

2. SPECIAL Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13232/23-09-14 

Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού (σύµφωνα µε το από 23/09/14 πρακτικό) έκανε 

δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισµού την εταιρία SPECIAL Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΕ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα 

ζητούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 

του διαγωνισµού ενώ απέρριψε την προσφορά της εταιρίας ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ, δεδοµένου ότι 

δεν κατέθεσε όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης. 

 



 

 

Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας µε 

επωνυµία SPECIAL Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΕ, η οποία ήταν η εξής: 

 

Εταιρία Προσφορά 

 Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 13% 

SPECIAL Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΕ 107.865,00€ 121.887,45€ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

4. Την υπ’ αριθµό 1559/2014 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 

5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 

6. Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της 

υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια 

εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της Κυριακής) και 

είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήµου. 

7. Το από 25/09/14 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση διαγωνισµού 

 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 
Α)  Να εγκρίνει το από 25/09/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 

Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Σίτισης µαθητών 
καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2014-2015» στην εταιρία µε την επωνυµία SPECIAL 
Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΕ, µε ΑΦΜ 998307541,  διεύθυνση 14ο χλµ Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, Θέση Τριµίνια Θέρµη 
και τηλέφωνο 2310 476748-9, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι µια χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών (121.887,45€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και 
εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
 

   
 Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 

του προέδρου  
 
            
           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία µε ψήφους οκτώ (8) υπέρ και ένα (1) αποχή 
 
Απέχει  η Σύµβουλος κ. Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή διότι δεν ενηµερώθηκε σχετικά µε τις 

διαδικασίες του διαγωνισµού και µε τους συµµετέχοντες σ΄αυτόν. 
 
Α)  Εγκρίνει το από 25/09/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 



 

 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Σίτισης µαθητών 
καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2014-2015» στην εταιρία µε την επωνυµία SPECIAL 
Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΕ, µε ΑΦΜ 998307541,  διεύθυνση 14ο χλµ Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, Θέση Τριµίνια Θέρµη 
και τηλέφωνο 2310 476748-9, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι µια χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών (121.887,45€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και 
εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  285/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 14/10/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 


