ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 20εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 15 Οθησβξίνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο, κεηά από ηελ νηθ.30667/9.10.2015 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ
δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα ηξηάληα έμη , δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξόεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 6.
Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 9. Παληαδόπνπινο
Ζιίαο, 10. εξέηε Υξηζηίλα, 11. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 12. Εαλληά Δπθεκία, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14.
Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 15. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 16. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 17.
Καινύδεο Κσλ/λνο, 18. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 19. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 20. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 21.
Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 22. Καπίξε Διέλε, 23. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 24. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 25.
Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, 26. Αληύπαο Γεώξγηνο, 27. Γνπβή Αγγειηθή, 28. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 29.
Αγαδάθνο Γεώξγηνο, 30. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 31. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 32. Κνπξήο Μηραήι, 33.
Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 34. Πνύινο Ησάλλεο, 35. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 36. όθεο Γεώξγηνο, όηη νη θ.θ.
1. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 2. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 3. Κνύξηεο Αλδξέαο, 4. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 5. Δπζηαζίνπ
Αλαζηάζηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο,
είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηόπνπινο Γεκήηξηνο, ν
Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Μαληαδάθεο Κσλ/λνο θαη ν Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ.
Παπαγεσξγίνπ Κίκσλαο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 307/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςε ηεο
δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «είδε αξηνπνηείνπ – δαραξνπιαζηείν» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ.
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γεκεηξόπνπινο πνπ εηζεγήζεθε ην 25ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην ππ’ αξηζ. πξση. 28208/2015 έγγξαθό ηνπ ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Θζηορικό
Ο Γήκνο Ζιηνχπνιεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα «Σξνθίκσλ, αλαςπθηηθψλ, πνηψλ, θιπ., γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ» έηνπο 2015, εηήζηαο δηάξθεηαο, ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζ.
Π1/2015 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 348.983,41 €
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα νθηψ νκάδεο εηδψλ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, σο
εμήο:
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ - ΓΑΛΑΚΣΟΜΗΚΑ

116.993,90

15.209,21

132.203,11

2

ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟ

42.729,50

5.554,84

48.284,34

3

ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ

13.164,00

1.711,32

14.875,32

4

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ

63.296,50

9.556,27

72.852,77

5

ΚΡΔΟΠΧΛEΗΟ

51.305,00

6.669,65

57.974,65

6

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ

3.846,00

499,98

4.345,98

7

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ

14.975,00

1.946,75

16.921,75

8

ΔΣΟΗΜΑ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ

1.350,00

175,50

1.525,50

ΤΝΟΛΟ :

307.659,90

41.323,51

348.983,41

Με ηελ ππ’ αξηζ. 17/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ (ΑΓΑ. ΒΕΕΤΧΡΤ-2Φ8) εγθξίζεθε ε
θίλεζε δηαδηθαζηψλ, ε

λνκηθή δέζκεπζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο,

ε

δέζκεπζε γηα εγγξαθή

πηζηψζεσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2015-2016, ε δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ
ζρεηηθψλ ΚΑΔ (πηζηψζεσλ) θαη ε παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 23/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ 6Τ35ΧΡΤ-ΝΜ5) γηα ην Γήκν θαη ηελ
ππ’ αξηζ.: 657/2015 απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Αγσγήο Φξνληίδαο θαη
Αιιειεγγχεο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο»(Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ) (ΑΓΑ.7ΚΤΦΟΛΘΟ-3ΒΔ), δηαηέζεθαλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 36/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ Χ9Β0ΧΡΤ-ΗΚΤ) εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζ.
Π1/2015 κειέηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο εθηέιεζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ.
πληάρζεθε ε ππ’ αξηζ. 5138/20-2-2015 δηαθήξπμε θαη ε ηαπηάξηζκε πεξίιεςή ηεο (ΑΓΑ 6ΠΛΛΧΡΤ-Β2Ε), ε
νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξηζ.75/27-2-2015 Φ.Δ.Κ ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, κε TED
64695/2015/24-2-2015 ζην Φχιιν Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο ΔΔ, ζην θχιιν 5344/27-2-2015 ηεο εκεξήζηαο
νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο Υξεκαηηζηήξην, ζην θχιιν 25713/27-2-2015 ηεο εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο
Ζ Ναπηεκπνξηθή, ζην θχιιν 413/27-2-2015 ηεο εβδνκαδηαίαο λνκαξρηαθήο εθεκεξίδαο Παικφο, ζην θχιιν
17222/27/2/2015 ηεο εκεξήζηαο λνκαξρηαθή εθεκεξίδαο Ο Ζκεξήζηνο Γεκφηεο, ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηελ
εμψζπξα ηνπ Γήκνπ. Ζ αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηή ηεχρε δεκνζηεχζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)
θαη αλαξηήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν πκβάζεσλ (Κ.Ζ.ΜΖ.ΓΖ..) κε ΑΓΑΜ:
15PROC002597675/25-2-15).
Ο Γηεζλήο αλνηθηφο δηαγσληζκφο δηεμήρζε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη είρε ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκφ
7376. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ήηαλ ε 14/4/2015 θαη ψξα 17:00.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κεηά απφ θιήξσζε
θαη έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ θιήξσζεο απφ ηελ ππ’ αξηζ. 273/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο,
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πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε έμη πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο 20-4-2015 θαη ψξα 10:40 π.κ. θαη ζπλέηαμε
ην ππ. αξηζ. 1 πξαθηηθφ, ζην νπνίν θάλεη δεθηνχο ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ δχν ζπκκεηέρνληεο, ηνλ
έλα γηα ηηο νκάδεο

ηξνθίκσλ 2,4,6,7: Οπσξνπσιείν - Δίδε παληνπσιείνπ - Καηεςπγκέλα Λαραληθά -

Καηεςπγκέλα ςάξηα (Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ) θαη ηνλ άιιν γηα ηηο νκάδεο 2,5,6,7: Οπσξνπσιείν - Δίδε θξενπσιείνπ Καηεςπγκέλα Λαραληθά - Καηεςπγκέλα ςάξηα (Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ). Απνξξίθζεθαλ ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο εθ’
ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία γηα ηελ νκάδα (1) γαιαθηνθνκηθά ελψ δελ ππήξμε ππνβνιή πξνζθνξάο
γηα ηηο νκάδεο (3) Αξηνπνηείν – δαραξνπιαζηείν θαη (8) Έηνηκα Μηθξνγεχκαηα .
Με ηελ ππ’ αξηζ. 100/2015 απφθαζή ηεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (ΑΓΑ6ΜΞΓΧΡΤ-1ΧΔ), απνδέρηεθε ην απφ
20.4.2015 Πξαθηηθφ Νν 1, θαζψο θαη ηελ απφ 6/5/2015 γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ
αλαθνξηθά κε έλζηαζε απνξξηθζέληνο πξνκεζεπηή θαη θάλεη δεθηή ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ νκάδα ηξνθίκσλ (2) νπσξνπσιείν.
ηηο 4/6/2015 ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλέηαμε ην
ππ. αξηζ. 2 πξαθηηθφ ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 141/8-5-2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
(ΑΓΑ Β5ΓΧΡΤ-ΥΓΜ), κε ηελ νπνία αλαηέζεθε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο «ηξνθίκσλ, αλαςπθηηθψλ, πνηψλ
θηι,» θαη ζπγθεθξηκέλα νη νκάδεο: (2) Οπσξνπσιείν, (4) Παληνπσιείν, (5) Κξενπσιείν, (6) Καηεςπγκέλα
ιαραληθά θαη (7) θαηεςπγκέλα ςάξηα, ελψ πξφηεηλε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο νκάδεο: (1)
Γαιαθηνθνκηθά, (3) Αξηνπνηείν- Εαραξνπιαζηείν θαη (8) Έηνηκα Μηθξνγεχκαηα, δηφηη δελ ππήξμε κεηνδφηεο
γηα ηηο νκάδεο απηέο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 48560/26771/29-6-2015 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο, απνθαζίζηεθε φηη λφκηκα έρεη ιεθζεί ε κεξηθή θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ
δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 144/2015 απφθαζε ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (ΑΓΑ ΧΝΣΥΧΡΤ-ΣΦΤ) ελέθξηλε ηε ζπλέρηζε
ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ γηα ηηο νκάδεο (1) γαιαθηνθνκηθά, (3) Αξηνπνηείν – Εαραξνπιαζηείν θαη (8) Έηνηκα
Μηθξνγεχκαηα, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ.:
5138/20-02-2015 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (Α.Μ. Π1/2015), θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ
πξνκεζεπηή θαζψο έιαβε ππ’ φςεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΠΓ.60/07, ηνπ άξζξνπ 23 παξ.2 ΔΚΠΟΣΑ,
θαη ηελ παξ.13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2286/1995, θαη
-ην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε κεηνδφηεο γηα ηηο νκάδεο (Οκάδα 3: Αξηνπνηείν – δαραξνπιαζηείν θαη νκάδα 8:
Έηνηκα Μηθξνγεχκαηα) ηνπ αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θαζψο δελ ππνβιήζεθε πξνζθνξά, ην γεγνλφο φηη
γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο νκάδαο (1) γαιαθηνθνκηθά, δελ ππήξμε κεηνδφηεο ζηνλ αξρηθφ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη
ηνπ φηη θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαζεκεξηλή παξνρή γάιαθηνο
ζηνπο δηθαηνχρνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ Κ.ΤΑ 53361/2.10.2006 ( ΦΔΚ 1503/11.10.2006) πεξί
«παξνρήο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ.: Κ.Τ.Α ΣΣ36586/10.7.2007 (ΦΔΚ 1323/Β/30.7.2007), ηελ ππ’
αξηζ.: Κ.Τ.Α 31119/28.5.2008 ( ΦΔΚ 990/Β/28.5.2008) θαη ην άξζξν 158 παξ.1γ ηνπ Ν.3463/2006 ,ην γεγνλφο
φηη θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαζεκεξηλή παξνρή ησλ παηδηθψλ
ζηαζκψλ (Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ) ηφζν κε γαιαθηνθνκηθά είδε φζν θαη κε είδε αξηνπνηείνπ –δαραξνπιαζηείνπ
3

(Οκάδα 3), ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ έθηαθηε πνιηηηθή
θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία (πξνθήξπμε δηελέξγεηαο δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ 5ε Ηνπιίνπ 2015, ην θιείζηκν ησλ
εγρψξησλ ηξαπεδψλ) κε πηζαλή ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ – ηα νπνία ελ
πξνθεηκέλσ απνηεινχλ είδε πξψηεο αλάγθεο-κε απνηέιεζκα απνθιίζεηο απφ ηηο ηηκέο ηνπ αξρηθνχ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξεο ηηκήο πξνζθνξάο ελφςεη ηεο δπζκελνχο
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ηελ απνθπγή εμφδσλ ιφγσ δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
χκθσλα κε ην άξζξν 3§3 πεξ. β,γ ηνπ ΠΓ.11389/93 (Δ.Κ.Π.ΟΣΑ) θαη ην άξζξν 2§13 ηνπ λ.2286/1995, φηαλ
ππάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο
ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (απ’ επζείαο αλάζεζε). Με ην
άξζξν 23§2 ηνπ ΠΓ.11389/93 (Δ.Κ.Π.ΟΣΑ), ε αλάζεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην
νπνίν επηιέγεη θαη ηνλ πξνκεζεπηή, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ.
Ζ απφθαζε απηή ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο.
ηε ζπλέρεηα ν Γήκνο απέζηεηιε θάθειν κε αξηζ. Πξση. 21416/10-07-2015 ζηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηθαινχκελνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 πεξ. α, γ ηνπ π.δ.
60/2007, ηεο νπνίαο γίλεηαη ξεηά επίθιεζε θαη ζηε βάζε ηεο νπνίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα
ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, κε ή ρσξίο λα πξνεγείηαη
δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, δεδνκέλνπ φηη έρεη πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα δηεζλνχο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο
θαη ζπλεπεία ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο νκάδαο (1) γαιαθηνθνκηθά, δελ ππήξμε κεηνδφηεο ζηνλ
αξρηθφ δηαγσληζκφ

θαζψο θαη δελ ππήξμε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηηο νκάδεο (3) Αξηνπνηείν –

δαραξνπιαζηείν θαη (8) Έηνηκα Μηθξνγεχκαηα θαη ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ξεηά
κλεκνλεχνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ.:144/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αιιά θαη ηεο κε νπζηψδνπο
ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
πξνθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.2γ.δδ ηνπ Ν.4013/2011, ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο, γηα ηελ
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, γηα
έλα έηνο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο 148.603,93 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 186/2015 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ απνθαζίζηεθαλ
ζρεηηθά ηα αθφινπζα:
-ε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 24, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ
νκάδα/ηκήκα

(1)

(γαιαθηνθνκηθά

-

ηπξνθνκηθά

πξντφληα),

πξνυπνινγηζκνχ

116.993,90

€

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 132.203,11 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ηελ νπνία (νκάδα) ε
κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά απνξξίθζεθε ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
- ε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ
νκάδα/ηκήκα (3) (είδε αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηείνπ), πξνυπνινγηζκνχ 13.164,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη (8) (έηνηκα κηθξνγεχκαηα), πξνυπνινγηζκνχ
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1.350,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 1.525,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), γηα ηηο νπνίεο δελ
ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο.
χκθσλα κε ην άξζξν 32, παξ. 8, πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007 θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 4 ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζηηο θιεηζηέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε
κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Π.Γ 60/2007, φηαλ επείγνληεο
ιφγνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ πξνζεζκηψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα νξίδνπλ
πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ή ησλ δέθα (10) εκεξψλ, εάλ ε
πξνθήξπμε απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα.
Χο εθ ηνχηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 72, παξ.4 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηελ θαηεπείγνπζα θαη επηηαθηηθή
αλάγθε ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαζεκεξηλή παξνρή γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ Κ.ΤΑ 53361/2.10.2006 ( ΦΔΚ 1503/11.10.2006) πεξί «παξνρήο κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ.: Κ.Τ.Α ΣΣ36586/10.7.2007 (ΦΔΚ 1323/Β/30.7.2007), ηελ ππ’ αξηζ.: Κ.Τ.Α
31119/28.5.2008 ( ΦΔΚ 990/Β/28.5.2008) θαη ην άξζξν 158 παξ.1γ ηνπ Ν.3463/2006 ), ηελ ππνρξέσζε γηα
θαζεκεξηλή παξνρή ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηφζν κε γαιαθηνθνκηθά είδε φζν θαη κε είδε αξηνπνηείνπ –
δαραξνπιαζηείνπ (Οκάδα 3) αιιά θαη ηελ έθηαθηε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία (επηβνιή carital
controls) κε πηζαλή ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ – ηα νπνία ελ πξνθεηκέλσ
απνηεινχλ είδε πξψηεο αλάγθεο-κε απνηέιεζκα απνθιίζεηο απφ ηηο ηηκέο ηνπ αξρηθνχ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ ηξνπνπνηνχληαη νη νπζηψδεηο φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ (Π1/2015 Μειέηε,
5138/20-02-2015 Γηαθήξπμε) ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζ.: 177/2015 Απφθαζή ηεο ελέθξηλε ηε
δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 24, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ νκάδα /
ηκήκα (1)(γαιαθηνθνκηθά-ηπξνθνκηθά πξντφληα), πξνυπνινγηζκνχ 116.993,90 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ (ήηνη 132.203,11 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ηελ νπνία (νκάδα) ε κνλαδηθή ππνβιεζείζα
πξνζθνξά απνξξίθζεθε ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ δέθαηε εκέξα κεηά ηελ απνζηνιή θαη δεκνζίεπζε ηεο
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ζηνλ Σχπν, ηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ νκάδα / ηκήκα (3)(είδε αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηείνπ),
πξνυπνινγηζκνχ 13.164,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
θαη (8) (έηνηκα κηθξνγεχκαηα), πξνυπνινγηζκνχ 1.350,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 1.525,50 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο γηα ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία ηεο ζρεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη απνθάζηζε ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν
32, παξ. 8, πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007 ιφγσ θαηεπείγνληνο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.
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Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ θαζψο θαη:
i.

ην άξζξν 3§3 πεξ. β,γ ηνπ ΠΓ.11389/93 (Δ.Κ.Π.ΟΣΑ) θαη ην άξζξν 2§13 ηνπ λ.2286/1995, θαηά ηα
νπνία φηαλ ππάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ (απ’ επζείαο αλάζεζε).

ii.

Σηο Απνθάζεηο 144/2015 θαη 177/2015 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία εηζεγήζεθε ζρεηηθά ιφγσ
ηνπ θαη΄ επείγνληνο γηα ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζε απηέο θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
72, παξ.4 ηνπ Ν.3852/2010, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32, παξ. 8, πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007

iii.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 α,γ ηνπ ΠΓ 60/2007 ζχκθσλα κε ηα νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
λα πξνεγείηαη δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, δεδνκέλνπ φηη έρεη πξνεγεζεί ε δηελέξγεηα δηεζλνχο
αλνηθηήο δηαδηθαζίαο

iv.

ηε κε νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε.

v.

ηελ απφθαζε 186/2015 κε ηελ νπνία δφζεθε ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.Γ.Τ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.2 πεξ. γ’ ππνπεξ. δδ’ ηνπ
Ν.4013/11.

ην Γ. ελέθξηλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 277/2015 ηα παξαθάησ:
-ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ
νκάδα/ηκήκα

(1)

(γαιαθηνθνκηθά-ηπξνθνκηθά

πξντφληα),

πξνυπνινγηζκνχ

116.993,90

€

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 132.203,11 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ηελ νπνία (νκάδα) ε
κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά απνξξίθζεθε ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ δέθαηε εκέξα κεηά ηελ
απνζηνιή θαη δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ζηνλ Σχπν θαη
- ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ
νκάδα/ηκήκα

(3)

(είδε

αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηείνπ),

πξνυπνινγηζκνχ

13.164,00

€

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη (8) (έηνηκα κηθξνγεχκαηα),
πξνυπνινγηζκνχ 1.350,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 1.525,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ),
γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ
εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο ζρεηηθήο
δηαπξαγκάηεπζεο
-ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 32, παξ. 8, πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007 ιφγσ
θαηεπείγνληνο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ππ’ αξηζ.: 144/2015 θαη 177/2015
Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
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ηελ ζπλέρεηα, κε ην ππ. αξ. νηθ. 26336/4-9-15 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Ζιηνχπνιεο πξνζθιήζεθαλ ηξεηο
εηαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηεο
νκάδαο/ηκήκαηνο

(3)

(είδε

αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηείνπ),

πξνυπνινγηζκνχ

13.164,00

€

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).
Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ
νκάδα/ηκήκα

(3)

(είδε

αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηείνπ),

πξνυπνινγηζκνχ

13.164,00

€

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ηελ νπνία δελ ππνβιήζεθε
πξνζθνξά, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 11/09/2015 θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ
απφθαζε 186/2015 κε ηελ νπνία δφζεθε ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.Γ.Τ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.2 πεξ. γ’ ππνπεξ. δδ’ ηνπ Ν.4013/11, ηελ ππ’ αξηζ.
277/2015 ηνπ Γ. θαη ηηο Απνθάζεηο 144/2015 θαη 177/2015 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κεηά απφ
θιήξσζε θαη έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ θιήξσζεο απφ ηελ ππ’ αξηζ. 273/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
επηηξνπήο,

κε ην απφ 14/9/2015 Πξαθηηθφ ηεο δηαπίζησζε φηη δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά, φηη ν

δηαγσληζκφο ήηαλ άγνλνο θαη πξφηεηλε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Χο εθ ηνχηνπ ιακβάλνληαο ππφςε:
i.

ην άξζξν 3§3 πεξ. β,γ ηνπ ΠΓ.11389/93 (Δ.Κ.Π.ΟΣΑ) θαη ην άξζξν 2§13 ηνπ λ.2286/1995, θαηά ηα
νπνία φηαλ ππάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ (απ’ επζείαο αλάζεζε).

ii.

ην άξζξν 23§2 ηνπ ΠΓ.11389/93 (Δ.Κ.Π.ΟΣΑ), ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε αλάζεζε γίλεηαη κε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν επηιέγεη θαη ηνλ πξνκεζεπηή, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. Ζ απφθαζε απηή ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο.

iii.

Σν ππ. αξ. νηθ. 26336/4-9-15 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Ζιηνχπνιεο ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνζθιήζεθαλ
ηξεηο εηαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο.

iv.

ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα
κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο
πξνο ηελ νκάδα / ηκήκα (3) (είδε αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηείνπ), πξνυπνινγηζκνχ 13.164,00 € κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ηελ νπνία δελ
ππνβιήζεθε πξνζθνξά, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 11/09/2015 θαη ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 186/2015 κε ηελ νπνία δφζεθε ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.Γ.Τ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.2 πεξ. γ’
ππνπεξ. δδ’ ηνπ Ν.4013/11, ηελ ππ’ αξηζ. 277/2015 ηνπ Γ. θαη ηηο Απνθάζεηο 144/2015 θαη 177/2015
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

v.

ην απφ 14/9/2015 Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά, φηη ν δηαγσληζκφο
ήηαλ άγνλνο θαη πξφηεηλε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ.
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vi.

ηελ θαηεπείγνπζα θαη επηηαθηηθή αλάγθε ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαζεκεξηλή παξνρή
ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ κε είδε αξηνπνηείνπ –δαραξνπιαζηείνπ (Οκάδα 3) αιιά θαη ηελ έθηαθηε
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία (επηβνιή capital controls, εθινγέο θιπ.) κε πηζαλή ζπλέπεηα ηελ
αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ – ηα νπνία ελ πξνθεηκέλσ απνηεινχλ είδε πξψηεο
αλάγθεο-κε απνηέιεζκα απνθιίζεηο απφ ηηο ηηκέο ηνπ αξρηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

vii.

ηε κε νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε.

viii.

ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.Γ.Τ), ζχκθσλα
κε ην άξζξν 2 παξ.2 πεξ. γ’ ππνπεξ. δδ’ ηνπ Ν.4013/11.

ζαο παξαθαιψ λα εηζεγεζείηε ζην Γ..:
1. ηελ έγθξηζε ηνπ απφ 14/9/2015 Πξαθηηθνχ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
2. ηελ θήξπμε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα
κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο σο
πξνο ηελ νκάδα / ηκήκα (3) (είδε αξηνπνηείνπ-δαραξνπιαζηείνπ), πξνυπνινγηζκνχ 13.164,00 € κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) σο άγνλεο, δεδνκέλνπ φηη
δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά.
3. ηελ έγθξηζε ηεο επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο κε απ’
επζείαο αλάζεζε ζε πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηεο Οκάδαο (3) «είδε ΑξηνπνηείνπΕαραξνπιαζηείνπ» ζε εθαξκνγή ηεο αξρηθήο ππ. αξ. 5138/20-2-15 δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα
«Σξνθίκσλ, Αλαςπθηηθψλ, Πνηψλ θιπ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ
Πξνζψπσλ».
ηε ζπλέρεηα ν εηζεγεηήο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ην από 14.9.2015 Πξαθηηθό Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, Απνζθξάγηζεο Σερληθώλ

Πξνζθνξώλ

θαη Διέγρνπ

Γηθαηνινγεηηθώλ

πκκεηνρήο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΕΝΕΡΓΕΘΑ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ
ΑΠΟΦΡΑΓΘΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ &
ΕΛΕΓΥΟΤ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
Με ηε ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ηεο ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΥΧΡΗ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΟΜΑΓΑ (3) «ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟΤ»
ΣΖ ΑΡΥΗΚΖ ΤΠ. ΑΡ. 5138/20-2-15 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΣΡΟΦΗΜΧΝ,
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ, ΠΟΣΧΝ, ΚΛΠ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ
ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ»
Πξνυπνινγηζκνχ νκάδαο 3

14.875,32€ κε ΦΠΑ

ΑΡΥΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 7376 κε αξηζ. 5138/2015 δηαθήξπμεο
- Έγθξηζε κειέηεο αξρηθήο πξνκήζεηαο , ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ηελ 36/15 Α.Ο.Δ (ΑΓΑ: Χ9Β0ΧΡΤ-ΗΚΤ)
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- Έγθξηζε θίλεζεο δηαδηθαζηψλ κε ηελ 17/15 Α/Γ. (ΑΓΑ: ΒΕΕΤΧΡΤ-2Φ8)
- πγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ κε ηελ 273/2014 (ΑΓΑ: Χ1ΚΓΧΡΤ-7Φ4)
- Πεξίιεςε δηαθήξπμεο ΟΗΚ. 5138/20.2.2015 (ΑΓΑ: 6ΠΛΛΧΡΤ-Β2Ε)
Γεκνζηεχηεθε ζηνλ επξσπατθφ ηχπν ζηηο 24/2/2015 (2015/S 038-064695) , ζην ΦΔΚ 74/27.2.15 , θαη ζηηο
εθεκεξίδεο Ναπηεκπνξηθή, Υξεκαηηζηήξην, Παικφ, Ζκεξήζην Γεκφηε ζηηο 27.2.15
- Πξσηνγελέο αίηεκα : 15REQ002570494
- Δγθεθξηκέλν αίηεκα : 15REQ002581022
- Γηαθήξπμε

: 15PROC002597675

- 100/2015 AOE Απνδνρή 1νπ πξαθηηθνχ θαη απνδνρή ηεο έλζηαζεο
- 141/2015 AOE Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 2 ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο
- ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ δελ δφζεθε θακία πξνζθνξά γηα ηελ νκάδα 3 «ΕΘΔΗ ΑΡΣΟΠΟΘΕΘΟΤΖΑΥΑΡΟΠΛΑΣΕΘΟΤ»
- 277/15 ΑΓ ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο
νκάδαο 3 «ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ-ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟΤ»
- Αξηζ. πξση. 26336/4.9.2015 Πξφζθιεζε Γεκάξρνπ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο
ηελ Ζιηνχπνιε, ζήκεξα 14-09-2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00, ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ
ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ. Αξηζ. 273/14 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ
λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ ππ. αξηζ. 15093 ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ
ηεο ππ. αξηζ. νηθ. 26336/4.9.15 πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο

γηα ηελ

πξνκήζεηα ηεο νκάδαο 3

«ΕΘΔΗ ΑΡΣΟΠΟΘΕΘΟΤ-ΖΑΥΑΡΟΠΛΑΣΕΘΟΤ» ηεο

αξρηθήο ππ. Αξηζκ. 5138/20-2-15 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ«ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ,
ΠΟΣΧΝ, ΚΛΠ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΧΝ»
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
Α/Α

ΘΔΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΠΘΣΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

1.

Πξφεδξνο

Νηθνινπνχινπ νθία

2.

Σαθηηθφ Μέινο

Μεηζηάδε Δπηπρία

3.

Σαθηηθφ Μέινο

Μνιθέζε Μαξία

Ο δηαγσληζκφο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο κε δηαπξαγκάηεπζεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε
ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη είρε ιάβεη
σο αχμνληα αξηζκφ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκφ 15093. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ε 11/09/2015 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 14/09/2015 θαη ψξα 12:00.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα
δηαπηζηεπηήξηα, (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), ηνπ πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 15093 θαη δηαπίζησζε φηη αθελφο ν δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην
ζχζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ όηι δεν έτει σποβληθεί καμία προζθορά .
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Ο διαγφνιζμός είναι άγονος και η επιηροπή διαγφνιζμού προηείνει να γίνει επανάληυη ηοσ διαγφνιζμού.
ην ζεκείν απηφ ε επηηξνπή νινθιήξσζε ην έξγν ηεο, ζπλέηαμε ην παξφλ πξαθηηθφ ην νπνίν θαζαξφγξαςε θαη
ππέγξαςε ζε δχν (2) αληίγξαθα
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
νθία Νηθνινπνχινπ, Πξφεδξνο, Δπηπρία Μεηζηάδε, κέινο, Μαξία Μνιθέζε, κέινο
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην από
14.9.2015 Πξαθηηθό Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ,
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ην από 14/9/2015 Πξαθηηθνύ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Κεξύζζεη ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, σο άγνλε – δεδνκέλνπ όηη δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά –
ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ
Π.Γ 60/2007, γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο πξνκήζεηαο σο πξνο ηελ νκάδα / ηκήκα (3) (είδε αξηνπνηείνπδαραξνπιαζηείνπ), πξνϋπνινγηζκνύ 13.164,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (ήηνη 14.875,32 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
3. Δγθξίλεη ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο κε απ’
επζείαο αλάζεζε ζε πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ ηεο Οκάδαο (3) «είδε ΑξηνπνηείνπΕαραξνπιαζηείνπ» ζε εθαξκνγή ηεο αξρηθήο ππ. αξ. 5138/20-2-15 δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα
«Σξνθίκσλ, Αλαςπθηηθώλ, Πνηώλ θιπ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ
Πξνζώπσλ».
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 307/2015 θαη είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδόπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξόπνπινο, Ζ.Παληαδόπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 20.10.2015

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Κ.Καινύδεο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Κνύξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηώηαξεο,
Η.Νηθεθόξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Γνπβή, Η.Αλαγλώζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνύιε, Π.Μαξγαξώλεο,
Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Α.Πίθνπια, Γ.όθεο
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