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Περίληψη
Έγκριση α) έκπτωσης του αναδόχου της
προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου για το έτος 2016
και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
Σήμερα 21 Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 17-11-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22) Μ.
Σουμελίδης,
23)
Ν.
Τσιαμήτρος,
24)Ζ.Πατσίκας,
25)Η.Τσιφλίδης,
26)Σ.Ελευθεριάδου,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος, 29)Α.Μαρκούλης, 30)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Α.
Καγκελίδης,
Γ.Γουλτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,
Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 629/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 630/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος,
Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 635/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος,
Π.Τσαπαρόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 636/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 643/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Τραπεζανλής, Β.Λυκοστράτης,
Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 644/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Κουλουριώτης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 661/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Τραπεζανλής
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Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
Βάσει της αρ. 4636/2016 διακήρυξης διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την
προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
για το έτος 2016, που αφορούσε στα είδη ιχθυοπωλείου και αρτοποιείου.
Στο διαγωνισμό για τα είδη ιχθυοπωλείου έλαβαν μέρος δύο προμηθευτές: α. Ψαρράς
Γεώργιος & Σια Ο.Ε. που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 8% και Τσιμοπούλου Βάια του
Παναγιώτη με ποσοστό έκπτωσης 10% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής
λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας
Ν. Ημαθίας.
Με την αρ. 36/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του
εν λόγω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ιχθυοπωλείου στην
Τσιμοπούλου Βάια του Παναγιώτη με ποσοστό έκπτωσης ύψους 10% επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από
την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας, έναντι του συνολικού ποσού
των 13.501,53€ χωρίς ΦΠΑ.
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και
Προσχολικής Αγωγής Βέροιας και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώς Ζωγιοπούλου»
προέβησαν στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων με την ανωτέρω προμηθεύτρια.
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και
Προσχολικής Αγωγής Βέροιας στις 26-9-2016 μας απέστειλε με το αρ. πρωτ. 3535/23-9-2016
έγγραφό του βεβαίωση διακοπής εργασιών της Τσιμοπούλου Βάιας.
Το Τμήμα Προμηθειών με το αρ. πρωτ. 35748/28-9-2016 έγγραφό του, ζήτησε από τα
ανωτέρω νομικά πρόσωπα να εκθέσουν γραπτώς τα πραγματικά γεγονότα και τις απόψεις τους για
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, προκειμένου να παραπέμψει το θέμα σύμφωνα με
το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης για γνωμοδότηση. Επίσης
ζητήθηκε από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, εφόσον επιθυμούν τη σύναψη νέας σύμβασης, να
αποστείλουν τις σχετικές προμελέτες με τις εναπομείνασες ποσότητες των τρεχουσών συμβάσεων
τους.
Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, το Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Βέροιας, απέστειλε
το αρ. πρωτ. 3603/7-10-2016 έγγραφό του και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώς
Ζωγιοπούλου» το αρ. πρωτ. 936/11-10-2016 έγγραφο, το οποίο διαβιβάστηκε με τηλεομοιοτυπία
στο Δήμο στις 24/10/2016, επισυνάπτοντας και τις σχετικές ποσότητες των ειδών για τις οποίες
επιθυμούν τη σύναψη νέας σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπονται τα εξής:
1. «Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος.
3.Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση, όταν:
α)Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του
φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.»
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ.
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Τα ανωτέρω έγγραφα διαβιβάστηκαν στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προκειμένου να
γνωμοδοτήσει σχετικά.
Η επιτροπή με την από 7/11/2016 γνωμοδότησή της προτείνει προς το Δημοτικό
Συμβούλιο:
Α) Να κηρυχθεί ως έκπτωτη από τις συμβάσεις που υπέγραψε η προμηθεύτρια
Τσιμοπούλου Βάια με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας
και Προσχολικής Αγωγής Βέροιας και με το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Θεανώς
Ζωγιοπούλου», εφόσον αδυνατεί πλέον να προμηθεύσει τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με
είδη ιχθυοπωλείου.
Β) Να της επιβληθεί η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης
συνολικού ποσού 675,08 ευρώ (620,90 € από τη σύμβαση με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Βέροιας και 54,18 € από τη
σύμβαση με το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Θεανώς Ζωγιοπούλου»).
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 3535/23-09-2016 και 3603/07-10-2016 έγγραφα του Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 936/11-10-2016 έγγραφο του Δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού «Θεανώς Ζωγιοπούλου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Καλείται να αποφασίσει:
Την κήρυξη της προμηθεύτριας Τσιμοπούλου Βάιας του Παναγιώτη ως έκπτωτη από τις
συμβάσεις που υπέγραψε με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού,
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Βέροιας και με το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Θεανώς
Ζωγιοπούλου» και την επιβολή της κύρωσης της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης συνολικού ποσού 675,08 ευρώ για τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Μ.Σουμελίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 7-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 36/2016 απόφαση της Ο.Ε.
3.- Το με αρ. πρωτ. 35748/28-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών
4.- Τα με αρ. πρωτ. 3535/23-9-2016 και 3603/7-10-2016 έγγραφα του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π &
Π.Α.» Δ.Βέροιας
5.- Το με αρ. πρωτ. 936/11-10-2016 έγγραφο του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ
Ζωγιοπούλου»
6.- Την από 27-10-2016 γνωμοδότηση της επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
7.- Ότι η Βάια Τσιμοπούλου, προμηθεύτρια ειδών ιχθυοπωλείου για το έτος 2016 στα νομικά
πρόσωπα του Δήμου Βέροιας, αδυνατεί να προμηθεύσει τα νομικά πρόσωπα με είδη
ιχθυοπωλείου, διότι έχει προβεί σε διακοπή εργασιών της επιχείρησής της.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του
Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Κηρύσσει έκπτωτη την Βάια Τσιμοπούλου του Παναγιώτη, προμηθεύτρια ειδών
ιχθυοπωλείου για το έτος 2016 στα νομικά πρόσωπα του Δήμου Βέροιας, από τις συμβάσεις που
υπέγραψε με: α) το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας
και Προσχολικής Αγωγής» Δ.Βέροιας και β) τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Θεανώ
Ζωγιοπούλου», για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης.
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Β) Εγκρίνει την ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων των
συμβάσεων, μεταξύ του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» Δ.Βέροιας, του Δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου» και της Βάιας Τσιμοπούλου του Παναγιώτη, συνολικού ποσού
675,08€ (ήτοι 620,90€ από τη σύμβαση με το Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» Δ.Βέροιας + 54,18€
από τη σύμβαση με τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Θεανώ Ζωγιοπούλου»).
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 649 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ν.
Ζ.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Σ.
Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-11-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

