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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το με αριθμό 5/ 2012 πρακτικό συνεδρίασης

-------------------Αριθμός απόφασης : 89/ 2012
Θέμα: Έγκριση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού της
¨Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2012¨
προϋπολογισμού 107.491,25 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 13% και
αριθμό μελέτης 2/2012.
Σήμερα την 20 η Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ.μ, η Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
16093/16.03.2012 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα
(9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2.1.2011), βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Λάζαρος
Μαλούτας,
ως 1. Νικολέτα Μπουμπόναρη
Πρόεδρος
2. Ιωάννης Παπαγεωργίου
3. Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
4. Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
η οποία αν και κλήθηκε
5. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
νόμιμα, δε προσήλθε
6. Άννα Νανοπούλου
7.
Στέλλα
Ρουσιάδου
–
Καλογερίδου
8. Ιωάννης Μητσιάκος
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και
εισηγήθηκε τα παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της
διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
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Με την αριθμ. 7/2012 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον τρόπο
εκτέλεσης με τακτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό όρων διακήρυξης της
¨Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Κοζάνης για το έτος 2012¨ προϋπολογισμού 107.491,25 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 13%
και αριθμό μελέτης 2/2012, που, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
56/ τ.Δ.Δ.Σ./10.02.2012.
Στη συνέχεια με τις αριθμ. πρωτ. 7012/06.02.2012 & 7013/06.02.2012 αναλυτική
& περιληπτική διακήρυξη αντίστοιχα, του Δημάρχου, προκηρύχθηκε ο
διαγωνισμός για την 5η Μαρτίου 2012 ο οποίος απέβη άγονος εξαιτίας της μη
υποβολής κανονικών προσφορών (άρθρο 3 παρ. 3 περ. β΄ ΕΚΠ-ΟΤΑ) σύμφωνα με
το 05.03.2012 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) στο
οποίο αναφέρονται τα παρακάτω : ¨… Κηρύσσει την έναρξη της δημοπρασίας και
με κήρυκα καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως αναλυτικά απεικονίζονται παρακάτω
για την αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά) για τον διαγωνισμό με
τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Κοζάνης για το έτος 2012» Ήτοι :
α/α
1
2
3

Επωνυμία

Δ/νση

Θ.Γ. ΓΚΙΑΤΑΣ – Θ.
ΑΘ. ΓΚΙΑΤΑΣ Ο.Ε.
ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΒΑΪΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΣΣΑΝΗ 6
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
500 04 ΑΙΑΝΗ
ης
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ο
4 ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ –
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ΠΛ. ΛΑΣΣΑΝΗ 17
501 00 ΚΟΖΑΝΗ

4

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ.
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΤΑΣ Α.Ε.

5

ΜΑΝΩΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Τηλέφων
ο
24610
34970
24610
98030
24610
34490
24610
45584

Fax
24610
34970

24610
45583

24610
24126

Όταν έληξε η ορισθείσα ώρα παράδοσης προσφορών ο κήρυκας ανακοίνωσε τη
λήξη της και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών, ο Πρόεδρός της ανακοίνωσε ότι :
 Αποκλείονται όλοι οι παραπάνω συμμετέχοντες από το επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού για τους παρακάτω λόγους :
i. Θ.Γ. ΓΚΙΑΤΑΣ – Θ. ΑΘ. ΓΚΙΑΤΑΣ Ο.Ε. διότι
• η ισχύς της κατατεθείσας εγγυητικής συμμετοχής δεν ήταν σύμφωνα με το άρθρο
8.1 της με αριθμ. πρωτ. 7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης και
• δεν κατατέθηκε ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 8.2
α.α 5 της με αριθμ. πρωτ. 7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης.
ii. ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΒΑΪΑ διότι,
• δεν κατατέθηκε οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της με αριθμ.
πρωτ. 7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης.
• δεν κατατέθηκε εγγυητική συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 8.1 με αριθμ. πρωτ.
7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης.
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• δεν κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8.2 τα με α.α 1,2,5,7,8,9,10 της με αριθμ.
πρωτ. 7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης.
iii. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Θ. ΙΩΑΝΝΑ διότι, δεν κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8.2
τα με α.α 2 και 10 της με αριθμ. πρωτ. 7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης.
iv. ΓΑΤΑΣ Α.Ε. διότι, δεν κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8.2 τα με α.α 4 (παύση
εργσιών και πτωχευτικού συμβιβασμού της με αριθμ. πρωτ. 7012/06.02.2012
αναλυτικής διακήρυξης
v. ΜΑΝΩΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ διότι,
• δεν κατατέθηκε εγγυητική συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 8.1 με αριθμ. πρωτ.
7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης.
• δεν κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8.2 τα με α.α 2, 4 της με αριθμ. πρωτ.
7012/06.02.2012 αναλυτικής διακήρυξης.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 παρ. β του ΕΚΠ-ΟΤΑ, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τη διενέργεια
της ¨Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Κοζάνης για το έτος 2012¨ μέσω διαπραγμάτευσης (άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ) με τους ανωτέρω συμμετέχοντες στον από 05.03.2012 διαγωνισμό, λόγω της
άμεσης γρηγορότερης ανεύρεσης λύσης στο θέμα των προμηθευτών, καθώς η εκ
νέου τήρηση των κανόνων επαναληπτικής προκήρυξης του τακτικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού απαιτεί δημοσίευση, με αποτέλεσμα να παρέλθει μεγάλο
χρονικό διάστημα (20 ημέρες προθεσμία δημοσίευσης) και να μην αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα της προμήθειας με ότι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία των
Παιδικών Σταθμών του Δήμου….¨
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω τη λήψη της σχετικής απόφασης και κάλεσε
την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη με αριθμό 2/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 107.491,25 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 13%
3. Το Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων" (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των
Ν.2323/95 και Ν.2503/97
4. Τη με αριθμ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993)
5. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2012 όπου υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον
Κ.Α. 15.6481
6. Τη με αριθμ. 7/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ¨περί του τρόπου
εκτέλεσης - καθορισμού όρων διακήρυξης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ψήφισης πίστωσης¨
7. Το από 05.03.2012 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού.
8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Εγκρίνει το πρακτικό του τακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που
διενεργήθηκε την 05 η Μαρτίου 2012 της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2012» προϋπολογισμού
107.491,25 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 2/2012.
Β. Διαπιστώνει ότι ο τακτικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός που διενεργήθηκε
την 05η Μαρτίου 2012 της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2012» προϋπολογισμού 107.491,25
ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 13% και αριθμό μελέτης 2/2012, δεν έφερε αποτέλεσμα
(άγονος) εξαιτίας της μη υποβολής κανονικών προσφορών (άρθρο 3 παρ. 3 περ. β΄
ΕΚΠ-ΟΤΑ).
Γ. Εγκρίνει τη συνέχιση του από 05.03.2012 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με
τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τις παραπάνω πέντε (5) συμμετέχουσες
εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β του άρθρου 3 της αριθμ.
11389/8-3-93 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993).
Δ. Εξουσιοδοτεί το γραφείο Προμηθειών του Δήμου να προβεί στη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων με τις παραπάνω πέντε (5) συμμετέχουσες εταιρίες και να
προσκομίσει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στην Οικονομική Επιτροπή
για την έγκριση και την κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας.
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 89 / 2012
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Λάζαρος Μαλούτας
Δήμαρχος Κοζάνης

Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου –
Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη, 20 Μαρτίου 2012
Ο Γραμματέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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