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Αριθµός απόφασης : 227 / 2017

Από το µε αριθµό 12/2017 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη τροποποίησης της µε αριθµ. πρωτ.
16115/11.04.2017 σύµβασης για την «Προµήθεια τροφίµων για τις
ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού» προϋπολογισµού
71.233,39 ευρώ µε ΦΠΑ 13%
Σήµερα την 2η Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
24422/29.05.2017 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Μαλούτας Λάζαρος
6. Καραπάτσιος Ευάγγελος

1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Γκουτζηκώστας Γεώργιος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

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 ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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.
Στα άρθρα 132, 201 και 221 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ 08.08.2016) αναφέρονται τα παρακάτω :
Άρθρο 132. Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)
η
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1.Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
……………………………………………….
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α'
έως δ' της παρ. 4, οι συµβάσεις µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της
τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
αρχικής σύµβασης για τις συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών και του 15% της αξίας
της αρχικής σύµβασης για τις συµβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίαςπλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
Άρθρο 201. Προηγούµενη γνώµη για την τροποποίηση
Η τροποποίηση της σύµβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου.
Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και
ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και
της έκπτωσης του αναδόχου….
Στο από 22.05.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών µε θέµα «Γ
Γνωµοδότηση για τροποποίηση της αρχικής σύµβασης για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και έγκριση σύναψης συµπληρωµατικής» αναφέρονται τα παρακάτω :
«….Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών έτους 2016 λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 132, 201 & 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α’)
∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
& 2014/25/ΕΕ.
2. Το αριθ. 317/08-02-2017 υπηρεσιακό σηµείωµα του τµήµατος Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης
Ανθρώπινου ∆υναµικού, απ΄όπου προκύπτει ότι προσελήφθη στο ∆ήµο έκτακτο προσωπικό
διαφόρων ειδικοτήτων µέσω του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕ∆.
3. Την ανάγκη κάλυψης των αναγκών της χορήγησης φρέσκου γάλατος στο προσωπικό αυτό,
Γ ν ω µ ο δ ο τ ο ύ µ ε
Για την τροποποίηση της αρχικής σύµβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ
ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σύµφωνα µε
την αριθ. 30/2016 τεχνική έκθεση - µελέτη του ∆ήµου και την κατάρτιση
συµπληρωµατικής σύµβασης.
Η συµπληρωµατική σύµβαση κρίνεται αναγκαία, λόγω πρόσληψης εκτάκτου
εργατοτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων µέσω του προγράµµατος
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆ και προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη της παροχής
φρέσκου γάλατος.
Το ύψος της δαπάνης της συµπληρωµατικής σύµβασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης (αρχική σύµβαση 71.233,39 €)
και θα ανέλθει στο ποσό των (6.194,21 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ εκ 13%
η
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Η προµήθεια θα γίνει από τον ανάδοχο της αρχικής σύµβασης ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. (∆/νση Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη, ∆ΟΥ Κοζάνης, ΑΦΜ
998676764, τηλ. 24610 45323 , fax 24610 45936) µε τους όρους και προδιαγραφές
που καθορίστηκαν µε την αριθ. 30/2016 µελέτη και την αριθ. 16115/11-04-2017
σύµβασης αυτής.
Η επιτροπή
1. ΤΡΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος
2. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μέλος
3. ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
Μέλος…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του τροποποίησης της µε
αριθµ. πρωτ. 16115/11.04.2017 σύµβασης για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες
του εργατοτεχνικού προσωπικού» προϋπολογισµού 71.233,39 ευρώ µε ΦΠΑ 13%,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση,
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
3. Τη µε αριθµό πρωτ. 16115/11.04.2017 σύµβαση για την «Προµήθεια τροφίµων για
τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού» προϋπολογισµού 71.233,39 ευρώ µε
ΦΠΑ 13%
4. Το από 22.05.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ. 16115/11.04.2017 σύµβασης για την
«Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού»
προϋπολογισµού 71.233,39 ευρώ µε ΦΠΑ 13%, µε τον οριστικό ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (∆/νση Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη, ∆ΟΥ Κοζάνης, ΑΦΜ
998676764, τηλ. 24610 45323 , fax 24610 45936) για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης µε τον
οριστικό ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (∆/νση Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη, ∆ΟΥ Κοζάνης, ΑΦΜ
998676764, τηλ. 24610 45323 , fax 24610 45936) δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις
εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης (αρχική σύµβαση 71.233,39 ευρώ) και θα
ανέλθει στο ποσό των (6.194,21 ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
η
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∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 227 / 2017
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 2 Ιουνίου 2017
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.06.13 13:56:45 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού

η
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