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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των υπολειπόµενων
ειδών -Οµάδα Γ) Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική
Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ), στα πλαίσια του διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των
νοµικών του προσώπων, για το έτος 2015.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16α του µήνα Φεβρουαρίου έτους
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1869/12-2-2015 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου
Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος,
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ,
Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή,
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος,
Ράπτου Ολγα, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς
Ευστράτιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου
Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και
Μενεµένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.
Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. Θέµα το οποίο οµόφωνα
αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την µε αριθµό 274/14 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, για το έτος 2015» µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα
διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης λιανικής 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 ήτοι Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού και ενδεικτικό
προϋπολογισµό 143.430,40€ πλέον ΦΠΑ 13% και 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης
162.250,25€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε την µε αριθµό 268/14 απόφαση Οικονοµικής
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Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η
απαιτούµενη πίστωση.
Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορά τις εξής οµάδες:
Οµάδα Α: Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου και του νοµικού του
προσώπου Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ
Οµάδα Β1: Προµήθεια γάλακτος για τα νήπια των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί
Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ.
Οµάδα Β2: Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ
και το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ).
Οµάδα Γ: Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και το
ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ).
Οµάδα ∆: Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ
Οµάδα Ε: Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και το
ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ)
Οµάδα ΣΤ: Προµήθεια ελαιόλαδου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ
Οµάδα Ζ: Προµήθεια οπωρολαχανικών για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες Α-Ζ και
για όποιο φορέα επιθυµούν ήτοι 1) ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 2) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί
Σταθµοί –ΚΑΠΗ και 3) ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση για τη συνολική ωστόσο
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ξεχωριστού προϋπολογισµού.
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 06/11/14, στην επιτροπή κατατέθηκαν εννέα (9) φάκελοι
υποψήφιων αναδόχων, µε πρόσφορες για τις εξής οµάδες:
Οµάδα
Υποψήφιες εταιρίες
Φο
Φορέας
∆ή
∆ήµος Αµπελοκήπων
Μενεµένης
Προµήθεια γάλακτος για το
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος
εργατοτεχνικό προσωπικό
«ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ»
2. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ
Φορέας: ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί
Σταθµοί-ΚΑΠΗ
Προµήθεια γάλακτος για το
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος
εργατοτεχνικό προσωπικό
«ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ»
Προµήθεια γάλακτος για τα νήπια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος
των παιδικών σταθµών
«ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ»
Π Προµήθεια γαλακτοκοµικών
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος
ειδών
«ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ»
2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ
Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου
1. Ε.ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΗΣ-Μ.ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ ΟΕ
Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου
1. ΚΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤ. ΙΩΑΝΝΑ
2.
ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ
3.
ΚΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ
Προµήθεια ελαιόλαδου
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ
Προµήθεια οπωρολαχανικών
1. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ
3. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΕ
Φορέας: ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση
Προµήθεια γαλακτοκοµικών
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΑΕ, διακρ.τίτλος
ειδών
«ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ»
Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου 1.ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
2. ΣΙΤΙΣΗ ΑΕ
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Σύµφωνα µε το από 06/11/14 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και την µε αριθµό 392/29-1214 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία έγινε κατακύρωση µέρος του
διαγωνισµού, για την οµάδα Γ) Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το νοµικό πρόσωπο ΝΠΙ∆
Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, ο
διαγωνισµός κηρύχθηκε ως άγονος.
Έχοντας υπόψη:
Α) 1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα α) το άρθρο 3 περ. γ εδαφ. 1
όπου αναφέρεται ότι «γ. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να συνάπτουν τις συµβάσεις
προµηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις.
1. 'Όταν δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά µετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό,
στο µέτρο που οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς ..» και β) το
άρθρο 23 περ.2 όπου αναφέρεται «Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω
διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµοδίου
για την αξιολόγηση οργάνου».
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 περ. 1 του Ν. 4146/13 «∆ιαµόρφωση Φιλικού
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»,
αναφορικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4013/11, υποχρέωση λήψης σύµφωνης
γνώµης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, όπου αναφέρεται ότι «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που
αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµόσιων
συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24
και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από
σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας
τους, στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων.
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
4.
Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
5.
Την υπ’ αριθµό 1875/2014 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
6.
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
7.
Την µε αριθµό 392/29-12-14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ο
διαγωνισµός για την οµάδα Γ κηρύχθηκε ως άγονος
8.
Την µε αριθµό πρωτ. 881/22-01-15 (Α∆Α: ΩΧΓ6ΩΨΕ-ΓΘΓ) πρόσκληση υποβολής
προσφορών
9.
Την αριθµό πρωτ. 1984/13-02-15 προσφορά της εταιρίας ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΘ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.
Το από 13/02/15 πρακτικό της επιτροπής
καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
1.
Να εγκρίνει την διενέργεια µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των
υπολειπόµενων ειδών -Οµάδα Γ) Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής
∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ), στα πλαίσια του διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για
το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των
νοµικών του προσώπων, για το έτος 2015»
2.
Να εγκρίνει το από 13/02/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων.
3.
Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για τα υπολειπόµενα είδη ως εξής:
Για την Οµάδα Γ) Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση
(Κ∆Ε∆ΑΜ), στην εταιρία ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΘ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΦΜ 059822456, ∆.Ο.Υ Αµπελοκήπων,
µε διεύθυνση Ελευθερίας 61, ΤΚ 56123, Αµπελόκηποι, συνολικής αξίας είκοσι τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια δέκα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (24.310,26€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,
δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την
τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την διενέργεια µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των υπολειπόµενων ειδών Οµάδα Γ) Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση
(Κ∆Ε∆ΑΜ), στα πλαίσια του διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του
προσώπων, για το έτος 2015»
Β). Εγκρίνει το από 13/02/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων.
Γ). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για τα υπολειπόµενα είδη ως εξής:
Για την Οµάδα Γ) Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση
(Κ∆Ε∆ΑΜ), στην εταιρία ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΘ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΦΜ 059822456, ∆.Ο.Υ Αµπελοκήπων, µε
διεύθυνση Ελευθερίας 61, ΤΚ 56123, Αµπελόκηποι, συνολικής αξίας είκοσι τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια δέκα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (24.310,26€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%,
δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την
τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 063/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Βαλάνος Νικόλαος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 17 - 2 - 2015
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος
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