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Απόσπασμα από το πρακτικό της
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Αριθμός Απόφασης: 404/2020

ΘΕΜΑ:
Α) Ενίσχυση του ΚΑ 15.6481.02 «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων κατοίκων» με ποσό
9.831,00€ για την ανάθεση της 3ης προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω κορωνοϊού
Β) Έγκριση της ανάθεσης για την 3η προμήθεια τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω κορωνοϊού. Οριστική
κατακύρωση αποτελέσματος.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 22382/10-122020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ
οι : 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5)
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα.
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Ράπτου Όλγα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της
ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1. Κατευθυντήρια οδηγία 25 με αρ.πρωτ.4577/28-08-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
2. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1,
36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες
περιπτώσεις του άρθρου 32:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την
παράγραφο 6.
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου. (Καθώς και του άρθρου 269 και 269Α του Ν.4412/2016 καθώς και των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ
και 2014/25/ΕΚ το οποίο επιτρέπει την ταχύτερη ή και άμεση ανάθεση συμβάσεων για την κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών) .
3. Του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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4. Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007.

Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
1. Την Τεχνική Έκθεση από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού
(ΑΔΑΜ:20REQ007802346).
2. Την ανάγκη για την ανάθεση και την υλοποίηση της 3ης προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω
κορωνοϊού, βάσει του με αριθμό πρωτ. 22233/04-12-2020 Τεκμηριωμένου αιτήματος .
3. Την με αριθμ. 22518/09-12-2020 πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς.
4. Το από 14/12/2020 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών.
5. Την με αριθμ. 22882/14-12-2020 προσφορά του αναδόχου.

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για
A) Ενίσχυση του ΚΑ 15.6481.02 «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων κατοίκων» με ποσό
9.831,00€ για ανάθεση της 3η προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω κορωνοϊού.
B) Την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση της 3ης προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω
κορωνοϊού, στον ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΑΦΜ 038626930 Δ.Ο.Υ Ε’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Αρχαγγέλου Ιατρού
46 ΤΚ 56728 Νεάπολη Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310.630226/6972.018233, καθαρής αξίας 5.580,00€ πλέον
ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 6.305,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δεδομένου ότι κατέθεσε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, και εντός του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την ενίσχυση του ΚΑ 15.6481.02 «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων κατοίκων» με
ποσό 9.831,00€ για ανάθεση της 3η προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω κορωνοϊού.
B) Εγκρίνει την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση της 3ης προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες
λόγω κορωνοϊού, στον ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΑΦΜ 038626930 Δ.Ο.Υ Ε’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Αρχαγγέλου
Ιατρού 46 ΤΚ 56728 Νεάπολη Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310.630226/6972.018233, καθαρής αξίας 5.580,00€
πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 6.305,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δεδομένου ότι κατέθεσε
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, και εντός του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 404/2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 15.12.2020
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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