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Από το αριθμ. 15/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου
Αριθμός Απόφασης: 172/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εξέταση ένστασης
Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την 24η του μήνα
Οκτωβρίου του έτους 2016 μέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.30 συγκεντρώθηκε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε με την 257/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ. 15220/20.10.2016 γραπτή
Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου,
απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα
μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1. Λαμπρόπουλος Δημήτριος
Τζιλίνης Ελευθέριος
2. Παπαδιώτη Γλυκερία
Γιώτης Θεόκλητος
3. Γκερεχτές Λάζαρος
Ορφανίδου Παναγιώτα
4. Ρομπόλας Ιωάννης
αν και κλήθηκαν νόμιμα
ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν η υπάλληλος του Δήμου Δαλαπάσχου Μαρία,
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση:
…………………………………………………………………………………………….…...
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε ότι έχει προκύψει ένα (1) θέμα η
εξέταση του οποίου κρίνεται αναγκαία και κατεπείγουσα και για το λόγο αυτό προτείνεται
να συζητηθεί πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
…………………………………………………………………………………………….…...
Εισηγούμενος το 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος είπε:
Η Οικονομική Επιτροπή, με απόφασή της η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση της 4ης
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους και αφού ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
προμήθειας ‘σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας για το σχολικό έτος 2016 2017’, καθόρισε τρόπο για την εκτέλεσή της τον συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για τις προσφορές που πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις και
προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8.8.2016). Με σχετική διακήρυξη του Δημάρχου καθορίστηκαν
οι χρονικές στιγμές έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών .
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος και αφού ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού υποβλήθηκε την 12η Οκτωβρίου 2016 ένσταση από
ενδιαφερόμενο έχοντα νόμιμο συμφέρον, ένσταση την οποία και έθεσε υπόψη τους, είπε
ότι στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα
εξής: 1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000)
Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α), σε περίπτωση έντασης κατά της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλόμενης πράξης στον
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πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. (άρθρα 100 και 127 παρ.1 Ν.4412/16).
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
(άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/16).
Στο σημείο αυτό τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής Γνωμοδότηση επί της ένστασης
της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου για την αξιολόγηση ενστάσεων διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, η οποία είχε ως εξής:
Σιάτιστα 19.10.2016
Αριθμ. Πρωτ. 14872
ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βοΐου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα τη 19η του μήνα
Οκτωβρίου του έτους 2016 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
1. Χάτσιος Δημήτριος, Δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1
2. Ζηκόπουλος Φώτιος, Δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ4
3. Σακελλάρη Αικατερίνη, Δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ14
τακτικοί υπάλληλοι του Δήμου Βοΐου, αποτελούντες την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221
παρ. 11α του Ν. 4412/2016, που ορίστηκε με την αριθμ. 149/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου (ΑΔΑ Ω7Ε5Ω97- ΞΒΘ), συγκεντρώθηκαν για
την εξέταση και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την από
12/10/2016 (αριθμ. πρωτ. 14872/13.10.2016) ένσταση η οποία υποβλήθηκε στο Δήμο
Βοΐου από την εταιρεία ΑΝΟΣΤΡΟ Α.Ξ.Ε.Ε. [ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ] με έδρα το 8ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Νεοκαισάρεια, Τ.Κ. 455 00 Ιωάννινα,
κατά της αριθμ. 14328/05.10.2016 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου (ΑΔΑ 6ΖΚΣΩ97Π2Ο), για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου
για το σχολικό έτος 2016-2017» και συγκεκριμένα κατά του εδ. Α.1.18 του άρθρου 10
αυτής (‘…. στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής’) στο οποίο αναφέρονταν αναλυτικά τα
εξής:
«Α.1.18 Βεβαίωση που εκδίδεται από αρμόδια διοικητική αρχή, αναφορικά με την
χιλιομετρική απόσταση της πόλης της Σιάτιστας από την πόλη στην οποία εδρεύει ο
διαγωνιζόμενος. Επί ποινή αποκλεισμού η χιλιομετρική απόσταση της εγκατάστασης του
διαγωνιζόμενου από το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα.
Τονίζεται πως το ημερήσιο φαγητό πρέπει θα μεταφέρεται στο χώρο σίτισης, με κατάλληλο
επαγγελματικό όχημα εφοδιασμένο με σχετική άδεια εντός μιας (01) ώρας από την παρασκευή
του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας του.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση εδρεύει σε απόσταση μεγαλύτερη των 100
χιλιόμετρων από την Σιάτιστα, θα πρέπει να διαθέτει λειτουργικό υποκατάστημα (στο οποίο θα
γίνεται η παρασκευή των γευμάτων) σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από το
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απαιτήσεις.»
Από τα στοιχεία του φακέλου του θέματος προκύπτει ότι: α) με την αριθμ. 151/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές (αριθμ. μελέτης
13640/22.09.2016), καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης καθώς και οι όροι δημοπράτησης της
υπόψη προμήθειας και β) στο άρθρο 13 («Ενστάσεις») της αριθμ. 14328/05.10.2016
Αναλυτικής Διακήρυξης, αναφέρονται τα εξής:
«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. (άρθρα
100 και 127 παρ.1 Ν.4412/16).
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο
127 παρ.2 Ν.4412/16).»
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ένσταση της εταιρείας ΑΝΟΣΤΡΟ Α.Ξ.Ε.Ε. έχει
κατατεθεί νόμιμα καθώς: α) είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και β) η ανωτέρω εταιρεία έχει καταβάλει το απαιτούμενο (από το
άρθρου 127 παρ.2 του Ν. 4412/2016) παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού €594,00 (1% επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού), το οποίο εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων στις
13.10.2016 με α/α 7960.
Η Επιτροπή, μετά από εκτενή συζήτηση, κατέληξε ομόφωνα στις εξής απόψεις:
Η συγκεκριμένη απαίτηση του εδ. Α.1.18 του άρθρου 10 της αριθμ. 14328/05.10.2016
Αναλυτικής Διακήρυξη της υπόψη προμήθειας τέθηκε, προφανώς, με σκοπό τη διασφάλιση
της έγκαιρης παράδοσης των γευμάτων και την αποφυγή του ενδεχομένου αλλοίωσης της
ποιότητάς τους. Η διασφάλιση αυτή κρίνεται καταρχήν εύλογη. Το περιθώριο όμως της μιας
ώρας για τη μεταφορά του φαγητού στο χώρο σίτισης, από απόσταση δηλαδή μέχρι 100 km,
κρίνεται υπερβολικά αυστηρό. Το περιθώριο αυτό, ταυτόχρονα, επιτρέπει τη συμμετοχή
μικρού μόνο αριθμού διαγωνιζόμενων με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο επιθυμητός
ανταγωνισμός μεταξύ αυτών.
Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή όπως:
1. Αποδεχτεί την από 12/10/2016 (αριθμ. πρωτ. 14872/13.10.2016) ένσταση η οποία
υποβλήθηκε στο Δήμο Βοΐου από την εταιρεία ΑΝΟΣΤΡΟ Α.Ξ.Ε.Ε.
[ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ] με έδρα το 8ο χιλ. ΙωαννίνωνΑθηνών, Νεοκαισάρεια, Τ.Κ. 455 00 Ιωάννινα, κατά της αριθμ. 14328/05.10.2016
αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου (ΑΔΑ 6ΖΚΣΩ97- Π2Ο), για την προμήθεια
«Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος
2016-2017».
2. Αποδεχτεί την τροποποίηση της αριθμ. μελέτης 13640/22.09.2016 του Δήμου Βοΐου
«Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος
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Κεφαλαίου ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ του άρθρου 11ου της ΓΕΝΙΚΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, στην οποία αναφέρεται ότι ‘το ημερήσιο
φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο με κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετική άδεια
και προσφάτως ελεγμένο (έλεγχος τελευταίου μήνα) από τον οικείο Ο.Τ.Α. εντός μιας
(1) ώρας από την παρασκευή του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της
ποιότητάς του’, ως εξής: ‘το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο με
κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετική άδεια και προσφάτως ελεγμένο (έλεγχος
τελευταίου μήνα) από την αρμόδια Υπηρεσία. Προκειμένου δε να αποφευχθεί
ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητάς του, ο συνολικός χρόνος μεταφοράς και διανομής
του φαγητού στους μαθητές δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δυο ώρες’.
3. Προχωρήσει στην προκήρυξη νέου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σίτιση
Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017»,
κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τροποποιώντας τους όρους της
αριθμ. 14328/05.10.2016 αρχικής Διακήρυξης ως εξής: α) αφαίρεση του εδ. Α.1.18 του
άρθρου 10ου αυτής β) προσθήκη στο εδ. Α.1.8 (Υπεύθυνη Δήλωση) της αρχικής
Διακήρυξης νέας περίπτ. 11 στην οποία θα αναφέρεται ότι: ‘η διαδρομή την οποία θα
ακολουθεί το όχημα μεταφοράς φαγητού από το Εργαστήριο Παρασκευής Τροφίμων
μέχρι το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας θα είναι η εξής: ……………………………………
και με την επισήμανση ότι η διαδρομή αυτή θα διέρχεται i) για ……… km από
κατοικημένες περιοχές ii) για ………….. km από αυτοκινητόδρομο iii) για ………….
km από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και iv) για ………… km από άλλο οδικό δίκτυο.
Η αποδοχή της παρούσας από την Οικονομική Επιτροπή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την
επίκληση - στην Αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου - και των διατάξεων του Ν.
2696/1999 ‘κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’ (Φ.Ε.Κ. 57Α΄), όπως αυτές ισχύουν
σήμερα, ειδικότερα δε των άρθρων 2 και 20 αυτού.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χάτσιος Δημήτριος
Ζηκόπουλος Φώτιος
Σακελλάρη Αικατερίνη
Αμέσως μετά ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Μυλωνάς Σωτήριος, ο οποίος κλήθηκε και
παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση της Επιτροπής επί του
θέματος και απάντησε σε ερωτήματα τα οποία του τέθηκαν από τα μέλη της.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και αφού ζήτησε από την Επιτροπή να κάνει δεκτή την
ένσταση και να αποδεχτεί ταυτόχρονα την προαναφερόμενη Γνωμοδότηση, κάλεσε τα μέλη
της να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την αριθμ. 151/2016 απόφασή της ‘έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και
καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεσή της’. (ΑΔΑ : 68ΑΦΩ97-3ΓΣ)
3. Την αριθμ. 14328/05.10.2016 Αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου Βοΐου.
4. Την από 12.10.2016 ένσταση της Εταιρείας ΑΝΟΣΤΡΟ Α.Ξ.Ε.Ε, κατά των όρων της
Διακήρυξης του υπό συζήτηση διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε την επομένη στο
Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου με α/α 14872/13.10.2016.
5. Το Κεφάλαιο Δ του Γενικού Μέρους της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 3852/2010 και
την αριθμ. 41/71351/14.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & ΗΛ.Δ. σύμφωνα με τις
οποίες η Δημαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται σε Οικονομική.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 127 «Ενστάσεις που
ακούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω
από 60.000,00 € (χωρίς το ΦΠΑ)
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7. Τα άρθρα 100 και 127 παρ.1 Ν.4412/16 σχετικά με το χρόνο άσκησης της ένστασης.
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8. Το από 13/10/2016 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων
9. Την αριθμ. 149/2016 απόφαση΄της σχετική με συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων.
10. Την αριθμ. 14872/19.10.2016 Γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Βοΐου.
11. Την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής στην οποία προχώρησε δημοτικός
υπάλληλος.
12. Τις τοποθετήσεις όσων από τα μέλη της έλαβαν το λόγο.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης»’ (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/2010).
14. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 ‘ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’
(Φ.Ε.Κ. 112Α΄/13.07.2010)
και
15. Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις
της παραγρ. 1 του άρθρου 225 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παραγρ. 1 του άρθρου
238 του ίδιου Νόμου,
ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
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Α) Αποδέχεται, ύστερα από την αριθμ. 14872/19.10.2016 Γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Βοΐου,
την από 12.10.2016 ένσταση της Εταιρείας ΑΝΟΣΤΡΟ Α.Ξ.Ε.Ε, - με έδρα τη
Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων και με Α.Φ.Μ. 999040237 - η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό
Πρωτόκολλο του Δήμου την 13η Οκτωβρίου 2016 με α/α 14872 και η οποία υποβλήθηκε
κατά της αριθμ. 14328/05.10.2016 Αναλυτικής Διακήρυξης του Δημάρχου Βοΐου για την
εκτέλεση της προμήθειας ‘σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου
για το σχολικό έτος 2016 - 2017’ και ακυρώνει τον υπόψη διαγωνισμό.
Β) Εγκρίνει όπως για την εκτέλεση της προμήθειας ‘σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου
Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016 - 2017’ προκηρυχτεί νέος συνοπτικός
διαγωνισμός, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τροποποιώντας τους
όρους της αριθμ. 14328/05.10.2016 αρχικής Διακήρυξης ως εξής: α) αφαίρεση του εδ.
Α.1.18 του άρθρου 10ου αυτής β) προσθήκη στο εδ. Α.1.8 (Υπεύθυνη Δήλωση) της αρχικής
Διακήρυξης νέας περίπτ. 11 στην οποία θα αναφέρεται ότι: ‘η διαδρομή την οποία θα
ακολουθεί το όχημα μεταφοράς φαγητού από το Εργαστήριο Παρασκευής Τροφίμων μέχρι
το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας θα είναι η εξής: …………………………………… και με
την επισήμανση ότι η διαδρομή αυτή θα διέρχεται i) για ……… km από κατοικημένες
περιοχές ii) για ………….. km από αυτοκινητόδρομο iii) για …………. km από δρόμο
ταχείας κυκλοφορίας και iv) για ………… km από άλλο οδικό δίκτυο.
Η ημερομηνία και ώρα έναρξης καθώς και η αντίστοιχη λήξης υποβολής προσφορών θα
καθοριστούν στη νέα διακήρυξη του Δημάρχου.
Γ) Εγκρίνει την επιστροφή του παραβόλου στην ενιστάμενη Εταιρεία σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Δ) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 151/2016 απόφασή της.

ΑΔΑ: 6ΡΡΣΩ97-ΚΟΩ

Ε) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στο
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‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ του Διαδικτύου και να υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο
νομιμότητας.
Αριθμός Απόφασης:172/2016
…………………………………………………………………………………………………
Αφού τελείωσαν τα θέματα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε
αυτό το Πρακτικό.
Ακολουθούν υπογραφές
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

