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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 27ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 232/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ». 
 

Σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου 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. 10.440/23-7-2021 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, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 

5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. Μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος, 
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. 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. 
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθμ. πρωτ. 10298/20-7-2021 για έφκριση 
του αριθμ. πρωτ. 10291/20-7-2021 3ου Πρακτικού  Αποσφράγισης-Έλεγχος των 
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Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, Διεθνή και Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

με αριθμό συστήματος 106843 για την υπηρεσία  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., της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 382/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το 

οποίο έχει ως εξής:     
 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 Τρίτη 20-07-2021 και ώρα 12.00 

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, 
3.Ψυχογυιού Ελένη, Γεωπόνο ΠΕ 
 
συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», του 
διαγωνισμού της με αριθ. Πρωτ. 2508/2021 και αριθμό συστήματος 106843 
Διακήρυξης, με τον τίτλο του θέματος (στο εξής «Διακήρυξη»). Ο διαγωνισμός 
διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Ο οικονομικός φορέας «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» αναδείχτηκε προσωρινός 
ανάδοχος με την αριθ. 132/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά της 
οποίας δεν υποβλήθηκε Προδικαστική Προσφυγή, ενώ είχαν ενημερωθεί όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι μέσω του συστήματος. 
 
Στη συνέχεια, με το αριθ. 9712/08.07.2021 έγγραφο, έγινε πρόσκληση στον 
προσωρινό ανάδοχο, για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω του 
συστήματος και την έντυπη υποβολή του φακέλου. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά 
υποβλήθηκαν έγκαιρα στο σύστημα (στις 16.07.2021 με καταληκτική ημερομηνία τις 
19.07.2021). Η αναθέτουσα αρχή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών στο 
σύστημα και παρέλαβε τον αντίστοιχο έντυπο φάκελο (αριθ. πρωτ. 
10291/20.07.2021) 
 
Ακολούθως η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους δικαιολογητικών, διαπίστωσε το 
εμπρόθεσμο της κατάθεσης και προχώρησε σε έλεγχο τους. 
 
Με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν, προέκυψε ότι, ο οικονομικός 
φορέας «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» δεν υπέβαλε στο ηλεκτρονικό σύστημα και 
στον έντυπο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τις απαιτούμενες, από τις 
παραγράφους 2.2.1.έως 2.2.8., φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του (ήτοι στην καταληκτική ημερομηνία την 
18/03/2021), όπως ζητείται στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της 
αναλυτικής διακήρυξης για την παρούσα υπηρεσία. 
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Ωστόσο, οι συγκεκριμένες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν 
υποβληθεί (εκ του περισσού) στην έντυπη υποβολή φακέλου του συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα, κατά την υποβολή της προσφοράς του (φάκελος με αριθ. πρωτ. 
4001/19.03.2021) και ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2. της αναλυτικής διακήρυξης, οι οικονομικοί 
φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές 
ενημερότητες που υποβλήθηκαν στον έντυπο φάκελο προσφοράς είναι σε γνώση της 
αναθέτουσας αρχής (και της επιτροπής) και ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή της 
προσφοράς. Επομένως δεν υπάρχουν ελλείψεις ούτε συντρέχει λόγος αποκλεισμού του 
προσωρινού αναδόχου, οικονομικού φορέα «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», καθώς 

προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ (προς την Οικονομική Επιτροπή) 
1.Την αποδοχή των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»  
2.Την οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, τον 

οικονομικό φορέα «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης τρία και 
τριάντα εννέα τοις εκατό (3,39%). 
 
Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
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 ολοκληρώθηκε σήμερα 20-07-2021, ώρα 13:30 μ.μ. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

να αποφασίσουν σχετικά.. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού εξέτασε με 

προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί 

νομότυπα έλαβε υπόψη της:  
         α)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 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»,  
 β) τις αριθ. 382/2020, 106/2021 και 132/2021 αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής,  



 4 

          γ)το αριθμ. πρωτ. 10291/20-7-2021 3ου Πρακτικού  Αποσφράγισης-Έλεγχος 

των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, Διεθνή και Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 106843 για την υπηρεσία  με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», 
          δ) την αριθμ. πρωτ. 2508/2021 διακήρυξη του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 106843 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», 
 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
        Α) Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 10291/20-7-2021 3ου Πρακτικού  

Αποσφράγισης-Έλεγχος των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, Διεθνή και 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 106843 για την υπηρεσία  με 
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 
         Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου 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.,   κατά την οποία σύμφωνα 
με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός,) της 

εκτέλεσης της υπηρεσίας, αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΖΑΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ΑΦΜ - 801255985 -, και έδρα το Αγροτεμάχιο 372 στο Πολύκαστρο 

Κιλκίς, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης τρία και τριάντα εννέα τοις εκατό 
(3,39%) πάνω στις τιμές του τιμολογίου της από 11-12-2018 μελέτης της Δ/νσης 
Κοιν. Προστ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 232/2021 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 30-7-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης 
Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 

Χατζόγλου, Ιγν. Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος). 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας. 
- Δ/νσης Κοιν. Προστ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. 

 
-Εσωτερική Διανομή: 

- Πρόεδρο Επιτροπής κ. Θεόδωρο Δανιηλίδη. 


