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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               11.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  285/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για την ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου, για το 

σχολικό έτος 2021-2022». Οριστική κατακύρωση  αποτελέσματος διαγωνισμού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 21418/07-10-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) 

Αποστολίδου Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  3) Κατζικάς Γεώργιος. 

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9
ο
 θέμα   της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική 

Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και 

διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των 

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 

των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016: «Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 

περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως 
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τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, 

περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται 

στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’. 

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 

προσφυγής.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016: «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο 

οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2, και 

τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται 

υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 

έως 372. 

Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η 

αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να 

κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων 

υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει 

περιληφθεί σε αυτά. 

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση 

για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που 
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έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες 

και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούμενου 

εδαφίου γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.» 

 

Βάσει της με αριθμ. 226/04-08-21 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΣΜΩΨΕ-ΩΦΗ), με 

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού  

διαγωνισμού για την ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό 

έτος 2021-2022», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, με αριθμ.πρωτ. 17183/06-

08-21 (ΑΔΑ: ΩΙΚΝΩΨΕ-ΓΩ6), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009042150/06-08-21) 

 

Με την υπ’ αριθ. 425/21-12-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΚ3ΩΨΕ-ΑΞ9), 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία: 

α) την 03-09-21 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

διαγωνισμού-Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων 

και την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το 

σχετικό πρακτικό σύμφωνα με το οποίο όλες οι εταιρίες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό έγιναν 

αποδεκτές δεδομένου ότι κατέθεσαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές 

προσφορές τους ήταν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τα άρθρα 

2.2.2.1, 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της με αριθμ.1039/21 διακήρυξης της ανάθεσης. Αναλυτικότερα οι εταιρίες 

που συμμετείχαν και έλαβαν από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος ήταν οι 

ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. Α ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
30/08/2021 11:37:53 

237901 

2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ 29/08/2021 23:39:22 237228 

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/08/2021 13:16:44 236747 

 

β) ακολούθως, σύμφωνα με τα από 03-09-21, 20-09-21 και 28-09-21 πρακτικά της, η επιτροπή 

προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ύστερα από τις εξηγήσεις που δόθηκαν 

σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4412/16 αναφορικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, πρότεινε 

την προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης στην εταιρία με επωνυμία  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δεδομένου ότι η προσφορά τους ήταν η χαμηλότερη από αυτές 

που κατατέθηκαν στα πλαίσια διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την 263/29-09-2021 απόφαση της η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της:  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Την αποδοχή και έγκριση των από 03-0-21, 20-09-21 και 28-09-21 πρακτικών της επιτροπής 

διενέργειας  αναφορικά με τον αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών ήτοι τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των 

αποδεκτών προσφορών. 

Β) Για την προσωρινή κατακύρωση για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για 

το σχολικό έτος 2020-2021» στην εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 

120313140, Δ.Ο.Υ Βεροίας, με έδρα ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τ.Κ.59032 και Παρ/στηριο 47 χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-

ΒΕΡΟΙΑΣ, Αλεξάνδρεια, τηλ.23330 25530, συνολικής αξίας 52.751,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό 

ποσό ανάθεσης 65.411,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

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

διαγωνισμού και οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού . 

 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος ήτοι η εταιρία με 

επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,, ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 20908/30-09-21 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήτοι τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού, με το από 06-10-21 πρακτικό αφού προχώρησε στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον ανωτέρω οικονομικό φορέα. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να 

εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και να λάβει απόφαση είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Έχοντας υπ όψιν: 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

5. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
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7. Της υπ' αριθμ. 76928/21 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικράτειας με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075/13-07-21)  

8. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

9. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων ήτοι: 

1. Την από 30/07/21 Μελέτη από το Τμήμα Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας-Παδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού 

2. Την με αριθμ.πρωτ. 17153/04-08-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την με αριθμ.31 Πολυετή 

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 

την με Κ.Α. : 15.6481.06 με περιγραφή τίτλου «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό 

έτος 2021-20211» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα και με την οποία αποφασίστηκε 

η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων 

και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21REQ009041703 

3. Την με αριθμό 226/04-08-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΣΜΩΨΕ-ΩΦΗ) 

αναφορικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης 

4. Την με αριθμ.1039/21 διακήρυξη του διαγωνισμού 

5. Τις υποβληθείσες προσφορές 

6. Το από 03/09/21 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών 

7. Τα από 03/09/21, 20/09/21  και 28/09/21 πρακτικά της επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών 

8. Την με αριθμ.263/29-09-21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση των 

πρακτικών και την προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης 

9. Την με αριθμ.πρωτ. 20908/30-09-21 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

10. Το από 06-10-21 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

 

 

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) Για την αποδοχή και έγκριση του από 06-10-21 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση, έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Β) Για την οριστική κατακύρωση για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το 

σχολικό έτος 2020-2021»,  στην εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 

120313140, Δ.Ο.Υ Βεροίας, με έδρα ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τ.Κ.59032 και Παρ/στηριο 47 χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-

ΒΕΡΟΙΑΣ, Αλεξάνδρεια, τηλ.23330 25530, συνολικής αξίας 52.751,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό 

ποσό ανάθεσης 65.411,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

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

διαγωνισμού και οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού . 
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Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 

374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 06-10-21 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση, έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Β) Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου 

για το σχολικό έτος 2020-2021»,  στην εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με 

ΑΦΜ 120313140, Δ.Ο.Υ Βεροίας, με έδρα ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τ.Κ.59032 και Παρ/στηριο 47 χλμ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, Αλεξάνδρεια, τηλ.23330 25530, συνολικής αξίας 52.751,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 65.411,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

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

του διαγωνισμού και οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού . 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 

374) του Ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  285/2021 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  12.10.2021 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 
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