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Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
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: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 27- 02 - 2018
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης :051/2018
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της
Οµάδας Α1 Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου στα
πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών
του προσώπων».
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Φεβρουαρίου
έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε έκτακτη συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 4262/26-02-2018
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 τριάντα δύο(32) και απόντες ένας(1) οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Μανωλόπουλος Βασίλης
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κατζικάς Γεώργιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Εµεινίδης Αναστάσιος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Καρράς Ευστράτιος
Κεσόγλου Παύλος
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Αποστολίδου Μαρία
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Μεζίκης Βασίλειος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Αθανασιάδης Ιωάννης
Καζαντζίδης Γεώργιος
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
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Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αβραµίδης Μωυσής
Λαδάς Παράσχος
Μαυρίδου Αναστασία
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Σµήλιος Ηλίας
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Νοτάκης Ιωάννης
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου
Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και παρέστησαν η Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης
Γαβριήλ έθεσε των µελών ότι :
Με την µε αριθµό 318/19-09-16 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 ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής,
ενδεικτικού προϋπολογισµού 98.626,70€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης
113.847,44€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 197/24-10-16 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΡΤΠΩΨΕ-ΩΧΝ), 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 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
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Στην συνέχεια εκδόθηκε η µε αριθµό διακήρυξης 1418/16, η οποία δηµοσιεύθηκε νοµίµως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ
16PROC005347340/07-11-16.
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 12-12-2016, για την οµάδα Α1 κατατέθηκαν στην επιτροπή
τρεις (3) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες:
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ
2. ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ
3. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών στοιχειών, την αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών και την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκδόθηκαν α) η µε
αριθµ.258/16-12-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α Ω6ΩΒΩΨΕ-5ΤΝ) και β) η µε
αριθµ.015/10-02-17 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΓΛΑΩΨΕ-Π4Ξ) σύµφωνα µε τις οποίες
έγινε η κατακύρωση της ανάθεση στην εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ δεδοµένου
ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση
του διαγωνισµού και χαµηλότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια της ανάθεσης.
Στην συνέχεια, ο δήµος υπέγραψε µε την ανάδοχο εταιρία την µε αριθµ.πρωτ. 5352/01-03-17
σύµβαση µε χρονική διάρκεια ενός έτους από την εποµένη υπογραφής και δυνατότητα παράτασης έως
τρεις (3) µήνες.
Έχοντας υπ όψιν:
Α) 1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.
Ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:
i.
Το άρθρο 132 αναφορικά µε την δυνατότητα τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκεια
τους όπου αναφέρονται τα εξής: 1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς
και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να
περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το
αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους
υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που
ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο
ii.
Το άρθρο 206 αναφορικά µε τον χρόνο παράδοσης υλικών ήτοι
1.Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που
ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου
συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο
προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο
παράδοσης.
2.
Την µε αριθµ.1418/16 διακήρυξη του διαγωνισµού και ειδικότερα το άρθρο 8 αναφορικά µε
την διάρκεια της σύµβασης και το άρθρο 31 αναφορικά µε την εκτέλεση της σύµβασης και την
δυνατότητα τροποποίησης της.
3.
Την µε αριθµ. 5352/01-03-17 σύµβαση µε την εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ
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4.
Την ανάγκη παράτασης της σύµβασης δεδοµένου ότι οι διαδικασίες για την σύναψη νέας
σύµβασης ξεκίνησαν στις 20-09-17 µε την σύνταξή νέας τεχνικής έκθεσης δεν έχουν ακόµη
ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει οριστική κατακύρωση.
5.
Το από 23-02-18 έγγραφο από το Τµήµα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού
6.
Το µε αριθµ.4264/26-02-18 αίτηµα από την εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ µε το οποίο
αποδέχεται την παράταση
7.
Το από 26-02-18 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Α) Να κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ
Β) Να εγκρίνει το από 26-02-18 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
Γ) Να εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της Οµάδας Α1
Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου στα πλαίσια του ανοικτού
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίµων για την
κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων» για χρονικό διάστηµα έως τριών (3)
µηνών και έως την οριστική κατακύρωση του νέου διαγωνισµού.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ.
Β) Εγκρίνει το από 26-02-18 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Γ) Εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της Οµάδας Α1 Προµήθεια
γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των
αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων» για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) µηνών και
έως την οριστική κατακύρωση του νέου διαγωνισµού.
∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 051/ 2018
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αµπελόκηποι 28 - 02 - 2018
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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