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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                           Από το πρακτικό της  13- 03 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 073 / 2017        
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση για την ανάθεση µέρους της αρχικής ανάθεσης 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 13η του µήνα Μαρτίου  έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6168/09-03-2017 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 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 3 Βαλάνος Νικόλαος 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7  
8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Κεσόγλου Παύλος 10  
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24 Μαυρίδου Αναστασία 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
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30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 
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 και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου 

Μαρία έθεσε υπόψη 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 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, 

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  
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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  

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες Α-Η 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.  

Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1418/16 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 29228. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την 

διακήρυξη η 06/12/16. 

Με την µε αριθµό 258/16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω6ΩΒΩΨΕ-5ΤΝ), ο 

διαγωνισµός για τις παρακάτω τέσσερις οµάδες κηρύχθηκε ως άγονος δεδοµένου ότι δεν 

κατατέθηκε προσφορά. 

- 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 ∆-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). 

 

Έχοντας υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν, 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 65 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του 

δηµοτικού συµβουλίου 

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τα εξής:  

α) παρ.6 άρθρου 26 αναφορικά µε την επιλογή των διαδικασιών ήτοι: «Στις ειδικές περιπτώσεις 

και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να 

προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή 

διαγωνισµό» 

β) παρ.2 περ. α) άρθρου 32 αναφορικά µε την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση 

χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ήτοι: «Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
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α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή 

αίτηση συµµετοχής είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν 

είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης  

3. Το άρθρο 21 παρ. 2 περ. α του Ν.4441/16 (Α227) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις» σύµφωνα 

µε το οποίο τροποποιήθηκε η αρµοδιότητα του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ του 

Ν.4013/11. 

Β)  1.  Την µε αριθµό απόφ. 180/16 διοικητικού Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ για την έγκριση διενέργειας 

της προµήθειας 

2. Την µε αριθµό απόφ. 41/16 διοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί –ΚΑΠΗ 

3. Την µε αριθµό απόφαση 318/19-09-16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας 

διαγωνισµού  

4. Την µε αριθµό 197/24-10-16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΥΥ∆ΩΨΕ-16Θ) µε 

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε 

η ψήφιση της πίστωσης. 

5. Την υπ’ αριθµό 1418/16 διακήρυξη του διαγωνισµού 

6. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 

7. Την µε αριθµό 258/16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω6ΩΒΩΨΕ-5ΤΝ) 

 

          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 την προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4412/16, χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της σύµβασης, για 

την ανάθεση µέρους της αρχικής ανάθεσης για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του 

προσώπων» και ειδικότερα για τις εξής οµάδες: 

-  Οµάδα Α-2:Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί –ΚΑΠΗ, αξίας 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 1.130,00€ 

συµπ/νου ΦΠΑ 

- Οµάδα Β-2:Προµήθεια γάλακτος για τα νήπια των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί –ΚΑΠΗ, αξίας 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 3.390,00€ 

συµπ/νου ΦΠΑ 

- Οµάδα ∆-2:Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ,  αξίας 

5.170,00€ πλέον ΦΠΑ 13%  και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 6.168,80€ συµπ/νου ΦΠΑ 

- Οµάδα ∆-3:Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 

(Κ∆Ε∆ΑΜ), αξίας 15.065,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 18.571,70€ 

συµπ/νου ΦΠΑ 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
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                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4412/16, χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της σύµβασης, για 

την ανάθεση µέρους της αρχικής ανάθεσης για την «Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό & ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του 

προσώπων» και ειδικότερα για τις εξής οµάδες: 

-  Οµάδα Α-2:Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί –ΚΑΠΗ, αξίας 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 1.130,00€ 

συµπ/νου ΦΠΑ 

- Οµάδα Β-2:Προµήθεια γάλακτος για τα νήπια των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί –ΚΑΠΗ, αξίας 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 3.390,00€ 

συµπ/νου ΦΠΑ 

- Οµάδα ∆-2:Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ,  αξίας 

5.170,00€ πλέον ΦΠΑ 13%  και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 6.168,80€ συµπ/νου ΦΠΑ 

- Οµάδα ∆-3:Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 

(Κ∆Ε∆ΑΜ), αξίας 15.065,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 18.571,70€ 

συµπ/νου ΦΠΑ 

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                   

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 073/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

  Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  14 - 03 - 2017 

                                                                        

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος 

 

 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Κουσενίδης Αλέξανδρος                              

 

 


