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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  09 - 01 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :004/2017 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης σύµβασης για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & 
ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων»- Οµάδα-Α1
Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου. 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 22:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 312/05-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι(06)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αποστολίδου Μαρία 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
5 Κουσενίδης Αλέξανδρος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα  
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  
8 Σιδηρόπουλος Σάββας 8  
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9  

10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος  21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Ράπτου Ολγα 25  
26 Νοτάκης Ιωάννης 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 
 

 
 



Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

 
Με την µε αριθµό 317/19-10-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίµων για 
την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων», µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή ή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης 
των αντίστοιχων ειδών, την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 
πιστοποίησης τιµών από τις αρµόδιες υπηρεσίες Εµπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 135.295,50€ πλέον ΦΠΑ 13% και 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
156.014,92€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 188/23-10-15 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη 
πίστωση.  

Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορά τις εξής οµάδες: 
Οµάδα Α-1. Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου  
Οµάδα Α-2. Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του νοµικού του προσώπου 
Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 
Οµάδα Β-2. Προµήθεια γάλακτος για τα νήπια των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί –ΚΑΠΗ. 
Οµάδα Γ-2. Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ  
Οµάδα Γ-3. Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
(Κ∆Ε∆ΑΜ). 
Οµάδα ∆-2. Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ  
Οµάδα ∆-3. Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 
Οµάδα Ε-2. Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 
Οµάδα ΣΤ-2. Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ  
Οµάδα ΣΤ-3. Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
(Κ∆Ε∆ΑΜ) 
Οµάδα Ζ-2. Προµήθεια ελαιόλαδου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 
Οµάδα Η-2. Προµήθεια οπωρολαχανικών για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 

Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1720/15 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε 
αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 17940.  
Αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού για την οµάδα Α1- Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του δήµου, σύµφωνα και µε την µε αριθµ. 229/15 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Α∆Α:  7Λ0∆ΩΨΕ-ΚΩ7) ήταν η κατακύρωση στην εταιρία µε επωνυµία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και η υπογραφή της µε αριθµ.πρωτ. 90/16 σύµβασης (Α∆ΑΜ 16SYMV003610210) µε 
ηµεροµηνία λήξης 11-01-17. 
 
Έχοντας υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν, 
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 
4. Το άρθρο 6.2 της µε αριθµό 1720/15 διακήρυξης του διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο ισχύουν τα 

εξής: 
«6.2. Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον ∆ήµο νέος µειοδότης µετά την λήξη της εν 
λόγω σύµβασης, δύναται, µετά από κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων, η δυνατότητα παράτασης 
της σύµβασης για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) µηνών, µε την προϋπόθεση ωστόσο, ότι δεν έχουν 
εξαντληθεί οι ποσότητες, αξίες σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισµό όπως 
αυτές έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και εφόσον, η παράταση αυτή δεν θα 



συνεπάγεται περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του δήµου και η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους 
όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης» 

5. Το γεγονός ότι ο νέος αντίστοιχος διαγωνισµός για το έτος 2017-2018 δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί 
αλλά βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής κατακύρωσης από την Οικονοµική Επιτροπή. 

6. Το από 30/12/16 πρακτικό της επιτροπής 
 

 
κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

 
Α)  Να εγκρίνει το από 30/12/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β) Να εγκρίνει την χρονική παράταση της µε αριθµ.πρωτ. 90/16 σύµβασης µε την εταιρία ΦΑΡΜΑ 
ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για µέγιστο διάστηµα έως τριών µηνών ή την ολοκλήρωση του νέου 
διαγωνισµού. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α)  Εγκρίνει το από 30/12/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
 

Β) Εγκρίνει τη χρονική παράταση της µε αριθµ.πρωτ. 90/16 σύµβασης µε την εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για µέγιστο διάστηµα έως τριών µηνών ή την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισµού. 

 
Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 004/2017. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
    Ο Πρόεδρος    
 
                                                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος     Αµπελόκηποι  10 - 01 - 2017 
  
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


