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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ.22/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ : 230/2017 Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητι-

κών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού ανοιχτού   διαγωνισμού  
για τη προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια τροφίμων για τις  
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, του  ΚΕΚΠΑ 
και της  ΔΗΚΕΑ για ένα έτος (δώδεκα μήνες) με ηλεκτρονι-
κό ανοικτό δημόσιο  διαγωνισμό» με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή. 

            Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 23  Οκτωβρίου,  του έτους 2017,  
ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14:30  (2:30  μ.μ.)  συνεδρίασε η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 26541/19-10-2017 που δόθηκε στο 
κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν τέσσερα  (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος             
2. Αβραμίκας  Χρ.  Στέφανος 2 Χουρσόγλου Δ. Χρήστος
3. Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος, 

αναπληρωματικό  μέλος,   (αντί  του 
Κετικίδη  Π. Ιωάννη) 3

Καλδερεμτζή    Θ.  Δέσποινα 
(Αντιπρόεδρος)

4. Πασόης  Ι.  Δημήτριος (που   δεν  παρουσιάσθηκαν   αν  και 
κλήθηκαν νόμιμα)

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης  Ν. Ιωάννης,  για 
την τήρηση των πρακτικών.   Επίσης, παραβρέθηκε κατά τη  συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης και ο Αναπληρωτής  Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Χατζηαναγνώστου  Νικόλαος  και   η  Ειδικός  Συνεργάτης  Δημάρχου,  δικηγόρος  Έδεσσας,  κα 
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  κατά τη συζήτηση του 16ου, 14ου, 15ου, 1ου, 13ου, 5ου  και  6ου 
θέματος,  χωρίς δικαίωμα ψήφου  στην Οικονομική Επιτροπή.     
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 26507/18-10-2017  έγγραφο του Τμήματος 
Οικονομικών  Υπηρεσιών Δήμου  Αλμωπίας,  με  θέμα  “Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού ανοιχτού   διαγωνισμού για τη προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, του 
ΚΕΚΠΑ και  της   ΔΗΚΕΑ για  ένα  έτος  (δώδεκα  μήνες)  με  ηλεκτρονικό  ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή”. 
     Το  Πρακτικό  αποσφράγισης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού 
προμήθειας τροφίμων,  που έστειλε συνημμένα με το ανωτέρω έγγραφο το Τμήμα Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας, έχει ως εξής: 
“..............................................

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αριδαία 23-10-2017
                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 26968       
ΔΗΜΟΣ: ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αριθμός διακήρυξης 19509/2017 (Α/Α συστήματος 45427)

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  « ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)   

  Στην Αριδαία σήμερα την  23-10-2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  09:00 π.μ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 
293/2016 ΑΔΑ:6Β3ΜΩΨΩ-14Ξ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί 
στην ολοκλήρωση έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν  ο προσωρινοί 
μειοδότες  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την 
«Προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Αλμωπίας,  του 
ΚΕΚΠΑ  και  της   ΔΗΚΕΑ»  για  ένα  έτος  (δώδεκα  μήνες), (Αριθμ.  Διακήρυξης 
19509/2017),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  45427 αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, 
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC001859069

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Θεοδωρίδου Μεταμόρφη,     τακτικό μέλος 

2. Αθανασίου Πέτρος,  τακτικό μέλος

3. Κιμουρτζάκης Κωνσταντίνος,   τακτικό  μέλος

1. Με  τα  υπ’  αριθ.  24706/03-10-2017 πρακτικό  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των 
οικονομικών προσφορών &  45427/09-10-2017  πρακτικό κλήρωσης  ισότιμων οικονομικών 
προσφορών, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ  ως προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες 1.Α – 2.Γ – 2.Δ – 2.Ε – 3.Γ & 4.Α και την 
επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες 
2.Α – 2.Β – 2.ΣΤ – 3.Α - 3.Β & 3.Δ. του ανωτέρω διαγωνισμού. Με την υπ΄αριθ. 219/2017 
ΑΔΑ:ΩΩ5ΖΩΨΩ-0ΔΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά 
και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους ανωτέρω προσωρινούς αναδόχους στις 
12-10-2017 , μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία κλήθηκαν να υποβάλουν 
εντός  προθεσμίας,  δέκα  (10) ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε 
αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 3.2 της 
ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 2.2.3  της διακήρυξης, καθώς και  για την πλήρωση των κριτηρίων  του άρθρου 2.2.4 
αυτής.
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Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων 
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. 

3. Οι  προσωρινοί  ανάδοχοι  α) Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  &  ΣΙΑ  ΕΕ  &  β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλλαν στις 16/10/2017, εμπρόθεσμα,   ηλεκτρονικά  το φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν σύμφωνα με το άρθρο  3.2  βρέθηκαν και 
είναι τα ακόλουθα:

α) Για την Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ:
-α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, άρθρο 2.2.3.1 διακήρυξης
-β) Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, άρθρο 2.2.3.2 διακήρυξης
-γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, άρθρο 2.2.3.2 διακήρυξης
-δ) Πιστοποιητικά Δικαστικής Αρχής, άρθρο 2.2.3.4.β διακήρυξης
-ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.4 διακήρυξης 
(πλην  περίπτωσης  β).  Η  παρούσα  προσκομίστηκε,  εμπρόθεσμα  συμπληρωματικά   μετά  από 
ειδοποίηση του αναθέτοντα φορέα.   
-στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού  σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 , άρθρο 2.2.3.9 διακήρυξης. 
-ζ)  Υπεύθυνη  δήλωση  για  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης,  άρθρο  2.2.9.2.Β.1.β 
διακήρυξης. 
-η) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, άρθρο 2.2.4 διακήρυξης
-θ) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης & λειτουργίας επιχείρησης (όπως καταστατικά σύστασης 
– μεταβολών, πιστοποιητικά ΓΕΜΗ κλπ.), άρθρο 2.2.3.Β.3 διακήρυξης    

 β)  Για την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ:
-α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, άρθρο 2.2.3.1 διακήρυξης
-β) Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, άρθρο 2.2.3.2 διακήρυξης
-γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, άρθρο 2.2.3.2 διακήρυξης
-δ) Πιστοποιητικά Δικαστικής Αρχής & ένορκη βεβαίωση, άρθρο 2.2.3.4.β διακήρυξης.
-ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.4 διακήρυξης 
(πλην περίπτωσης β). Η παρούσα προσκομίστηκε διορθωμένη , εμπρόθεσμα, συμπληρωματικά 
μετά από ειδοποίηση του αναθέτοντα φορέα.   
-στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού  σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 , άρθρο 2.2.3.9 διακήρυξης. 
-ζ)  Υπεύθυνη  δήλωση  για  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης,  άρθρο  2.2.9.2.Β.1.β 
διακήρυξης. 
-η) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, άρθρο 2.2.4 διακήρυξης
-θ) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης & λειτουργίας επιχείρησης (όπως καταστατικά σύστασης 
– μεταβολών, πιστοποιητικά ΓΕΜΗ κλπ.), άρθρο 2.2.3.Β.3 διακήρυξης    

5. Επίσης,  οι  ανωτέρω  προσωρινοί  ανάδοχοι  κατέθεσαν  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου, 
λαμβάνοντας  τους  υπ’  αριθ.  26357/17-10-2017 &  26474/18-10-2017 αριθμούς 
πρωτοκόλλου αντίστοιχα, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της 
διακήρυξης,  ο  οποίος  παραδόθηκε  ενσφράγιστος  στην  Επιτροπή,  κατά  την  έναρξη  της 
διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
   Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  των  φακέλων  και  σε  μονογραφή  των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στους φάκελους 
είναι  αυτά  που απαριθμούνται στην παράγραφο 4  του παρόντος πρακτικού 
     Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε την 23-10-2017 , με την αποδοχή τους, 
οπότε και ολοκληρώθηκε το  παρών πρακτικό. 
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6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ 
έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να  κατακυρωθεί η 
προμήθεια α) στην επιχείρησης Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  για τις ομάδες 1.Α – 2.Γ – 2.Δ – 
2.Ε – 3.Γ & 4.Α, &  β) στην επιχείρηση  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  για τις 
ομάδες  2.Α  –  2.Β  –  2.ΣΤ  –  3.Α  -  3.Β  &  3.Δ., γιατί  κατέθεσαν  όλα  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
     .......................................................”
      Σύμφωνα  με  την  περιπτ.  ε  της  παρ.  1 του άρθρου  72  του  Ν.  3852/1Ο  η Οικονομική 
Επιτροπή  «με την επιφύλαξη της παραγράφου  4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες  τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία”.  
     Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση  του 
Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 
τροφίμων.
Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 
Α')
-  τον  Ν.4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών 
Προσώπων και  Υπηρεσιών  του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του  π.δ.  318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- τον 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».
-Την αριθμ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προμηθευτών 
-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
-Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου , του ΚΕΚΠΑ και της ΔΗΚΕΑ, για προμήθεια τροφίμων 
για ενδεικτικό διάστημα ενός έτους (δώδεκα μήνες) .
-Την 6/2017  Τεχνική Έκθεση, που συντάχθηκε από το  Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, του 
Δήμου Αλμωπίας.
-  την  αριθμ. 56/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας 
-  την αριθμ. 13/2017 απόφαση του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύη  (ΚΕ.Κ.Π.Α.) Δήμου Αλμωπίας   
-την αριθμ. 20/2017 απόφαση του Νομικού Προσώπου Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) Δήμου Αλμωπίας
-Την  αριθμ.  πρωτ.  17301/28-07-2017 εισήγηση  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών   του 
Δήμου Αλμωπίας
-Την  αριθ.  158/2017  ΑΔΑ:  ΩΥΗ4ΩΨΩ-Ψ4Φ απόφαση  οικονομικής  επιτροπής  για  έγκριση 
δαπάνης  και διάθεση πίστωσης 
- Τις διάταξης του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
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-Την αριθμ.  160/2017 (ΑΔΑ: 6Ξ81ΩΨΩ-Π1Ω)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον 
καθορισμό των όρων του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, 
-Το  αριθμ. πρωτ.  24917/5-10-2017 έγγραφο  του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, για την 
έγκριση των σχετικών πρακτικών  του διαγωνισμού, 
-Τα   αριθμ.  πρωτ.  23258/22-09-2017,  24706/3-10-2017  και  25273/9-10-2017 Πρακτικά  που 
αφορούν τον ανωτέρω  διαγωνισμό, για την προμήθεια τροφίμων, 
-Την αριθμ. 219/2017 (ΑΔΑ: ΩΩ5ΖΩΨΩ-0ΔΦ)    απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  προμήθεια των αναωτέρω τροφίμων
- Το  αριθμ. πρωτ. 26968/23-10-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας, 
 - Την εισήγηση του Προέδρου
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,   

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει  το  αριθμ.  πρωτ. 26968/23-10-2017   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  “ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ 
ΜΗΝΕΣ),  (Αριθμός διακήρυξης 19509/2017 (Α/Α συστήματος 45427)  από το οποίο, 
μεταξύ των άλλων,  προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  α) από την  Ν. 
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  και β) την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το 
άρθρο 3.2  της διακήρυξης.  

2.  Κατακυρώνει την  προμήθεια, που αφορά τον ανωτέρω  ηλεκτρονικό διαγωνισμό:  α) στην 
επιχείρηση  Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  για τις ομάδες 1.Α – 2.Γ – 2.Δ – 2.Ε – 3.Γ & 
4.Α   και   β) στην  επιχείρηση   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για τις 
ομάδες   2.Α –  2.Β –  2.ΣΤ –  3.Α –  3.Β & 3.Δ, γιατί  κατέθεσαν   όλα  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης,  καθώς επίσης η προσφορά τους  είναι  σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και πρόσφεραν τη χαμηλότερη τιμή.

3. Αναθέτει στο Δήμαρχο Αλμωπίας   την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για 
την υπογραφή των σχετικών  συμβάσεων. 

     
                                Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 230/2017

                ……………………………………………………….
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία  25  Οκτωβρίου   2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

     ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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