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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθ. Πρωτ.:29674/18-08-2021   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 34
ης

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Στην Καστοριά σήμερα Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. κλήθηκε σε τακτική 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ) η Οικονομική Επιτροπή  

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.29330/13-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 77 του Ν. 

4555/18) με θέματα:  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι παρακάτω:  

                               

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιωάννης Κορεντσίδης, Πρόεδρος       Διονύσιος Λίτσκας  

2. Κων/νος Τσανούσας    Αικατερίνη Σπύρου 

3. Κίμων Μηταλίδης   

4. Πέτρος Τόσκος  

5. Στυλιανός Φουλιράς   

6. Αναστάσιος Δουλγέρης  

7. Αθανάσιος Ευαγγέλου   

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Κυριακή Καραγιαννίδου. 

Σημειώνεται ότι ο κ. Αθανάσιος Ευαγγέλου δεν συμμετείχε στη συζήτηση και λήψη απόφασης 

επί των υπ’ αριθμ. 11, 12, 13, 14, 15, 16  και 17 θεμάτων, λόγω τεχνικού προβλήματος στη 

σύνδεση.   

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: «Έγκριση του από 10-08-2021 πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας ειδών 

τροφίμων για διάστημα ενός έτους 2020-2021» 

 

Αριθμός απόφασης  281/2021 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα εξής:  

1. Την υπ’ αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ: Ω56ΦΩΕΥ-4ΡΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι για την διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για 

τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα ενός έτους».  

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 5320/16-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008148479) σχετική διακήρυξη. 

3. Την υπ’ αριθμ. 138/2021 (ΑΔΑ: Ω56ΦΩΕΥ-4ΡΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία εγκρίθηκαν το 1
ο
 και 2

ο
  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ανοικτού 
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού της εν θέματι προμήθειας και ειδικότερα ορίστηκαν «προσωρινοί 

ανάδοχοι» οι  

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΟΜΑΔΑ 

Σύνολο (€) 

προ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

13% (€) 

Φ.Π.Α. 

24% (€) 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΤΣΟΥΤΣΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 

Παροχή Γάλακτος Προσωπικού 
41.780,64 5.431,48 0,00 47.212,12 

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 

Έξοδα παροχής γάλακτος απόρων 

δημοτών 

11.102,40 1.443,31 0,00 12.545,71 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ του 

ΙΩΑΝΝΗ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: 

Έξοδα σίτισης μαθητών 

Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς 

63.728,40 8.284,69 0,00 72.013,09 

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1 

ΤΜΗΜΑ Β1.1 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

5.193,20 672,98 3,95 5.870,13 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 

ΤΜΗΜΑ Β2.1 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

4.928,30 639,12 2,88 5.570,30 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3 

ΤΜΗΜΑ Β3.1 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

3.569,65 462,49 2,88 4.035,02 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β4 

ΤΜΗΜΑ Β4.1 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

4.614,25 598,29 2,88 5.215,42 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1 

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 
3.094,54 400,42 3,46 3.498,42 

ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες – υποομάδες, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, 

κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης με 

διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 

5320/16-02-2021  διακήρυξης, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2α του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 18697/27-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης  

5. Το από 10-08-2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την 11
η
 -06-2021 καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και η επιτροπή 

διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, την προσφυγή στη διαδικασία της 

ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει της παρ. 2γ του άρθρου 

32, του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «2. Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις: …….. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 

την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από 

δική τους ευθύνη.» 
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7. Το γεγονός ότι τόσο η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όσο και η 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης απέβησαν άγονες για τις συγκεκριμένες ομάδες – υποομάδες.  

8. Την επιτακτική ανάγκη να βρεθούν ανάδοχοι άμεσα, δεδομένου του ότι η συγκεκριμένη 

προμήθεια που αφορά είδη διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς και τους Βρεφικούς  του 

Δήμου επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία τους. 

και  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, το ότι 

συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάθεσης και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 10-08-2021 πρακτικό διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από 

άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα ενός έτους και ειδικότερα αποφασίζει την 

προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει 

του άρθρου 32, παρ. 2γ του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για τις 

παρακάτω ομάδες – υποομάδες:  

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1: Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Β1.2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 

ΤΜΗΜΑ Β1.3: Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β1.4: Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β1.5: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

ΤΜΗΜΑ Β1.6: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2: Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Β2.2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 

ΤΜΗΜΑ Β2.3: Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β2.4: Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β2.5: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 
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ΤΜΗΜΑ Β2.6: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3: Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Β3.2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 

ΤΜΗΜΑ Β3.3: Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β3.4: Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β3.5: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

ΤΜΗΜΑ Β3.6: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β4: Δ.Δ. ΜΑΚΕΔΝΩΝ – ΒΙΤΣΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β4.2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 

ΤΜΗΜΑ Β4.3: Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β4.4: Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 

ΤΜΗΜΑ Β4.5: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

ΤΜΗΜΑ Β4.6: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Ν.Π.Ι.Δ. 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2: Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ3: Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ4: Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ5: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ6: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 
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για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, τόσο κατά τη διαδικασία του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όσο και κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 32, 

παρ. 2α του Ν. 4412/2016.  

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 281/2021 

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 

 

 

 

 

       Ιωάννης  Κορεντσίδης 

 

 

 

 

 

Κ. Καραγιαννίδου 

Κων/νος Τσανούσας  

Κίμων Μηταλίδης  

Πέτρος Τόσκος  

Στυλιανός Φουλιράς  

Αναστάσιος Δουλγέρης  

Αθανάσιος Ευαγγέλου  
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