ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 494/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 21461/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆. το θέµα 7 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
∆ρακονταειδή Κων/νο, και αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 21 : Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισµού ηµεροµηνίας διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την
προµήθεια τροφίµων (Οµάδες Β΄Γ΄) για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών ∆.Ε. Λευκάδας, του
δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει Η Οικονοµική Επιτροπή:
«[…]στ) Αποφασίζει για:i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες,
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»,
Βάσει της 284/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας τροφίµων για τις
ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών ∆.Ε.Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε.Λευκάδας,
του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού 55.163,33 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής, εκδόθηκε από τον ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 13678/11-08-2020 διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC007181366).
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τρεις (3) συµµετέχοντες.
Με την υπ΄αριθµ.349/2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής - κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού- ενέκρινε το από 28-08-2020 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο
αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι για :
ΟΜΑ∆Α Α’ – ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α4’ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,

1

ΟΜΑ∆Α Α’ – ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1’ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2’ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3’ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α ∆’ – ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆1 – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆2 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α Ε’ – ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε1 – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Ε2 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ1 – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΣΤ2 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Για τις Οµάδες Β’ – ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και Γ’ – ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη,
αποφασίστηκε να επαναληφθεί η διαγωνιστική διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού µε προσφυγή στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης
και των τεχνικών χαρακτηριστικών της µελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω,
καλούµε τα µέλη της Επιτροπής
να ορίσουν την ηµεροµηνία καταληκτικής υποβολής προσφορών και διενέργειας της διαπραγµάτευσης χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεσή της προµήθειας των ειδών τ τις Οµάδες Β’ – ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και
Γ’ – ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ , σύµφωνα µε τους όρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης που αναφέρονται
στην µε αριθµό πρωτ.: 13678/11-08-2020 ∆ιακήρυξης του άγονου διαγωνισµού που προηγήθηκε. Η διενέργεια της
διαπραγµάτευσης να γίνει από την επιτροπή που διενήργησε και τους σχετικούς συνοπτικούς διαγωνισµούς, όπως
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και διενέργειας της διαπραγµάτευσης χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεσή της προµήθειας των ειδών τ τις Οµάδες Β’ – ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και
Γ’ – ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ , σύµφωνα µε τους όρους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης που αναφέρονται
στην µε αριθµό πρωτ.: 13678/11-08-2020 ∆ιακήρυξης του άγονου διαγωνισµού που προηγήθηκε, την 17/12/2020
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00.
Η διενέργεια της διαπραγµάτευσης να γίνει από την επιτροπή που διενήργησε και τους σχετικούς
συνοπτικούς διαγωνισµούς, όπως συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 494/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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