ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 127/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6048/28-4-2020
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
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Σέρβος Κων/νος (αναπληρωτής Κων.
∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Γαζής Νικόλαος (αναπληρωτής Σεβ.
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα)

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη

Τυπάλδος Νικόλαος
Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από την έναρξη της συζήτησης
ου
του 1 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 10 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί αναστολής προθεσµίας εκτέλεσης της µε αριθµ.
26134/24-12-2019 σύµβασης για προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του
δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, όπως
ο
παρατάθηκε µε την αριθµ.49/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατά το άρθρ. 60 άρθρο της Π.Ν.Π. (Α΄
68)/20-03-2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών
∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, διορθώνει τον λανθασµένο
τίτλο του θέµατος στον ορθό, ως ακολούθως: «Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης της µε
αριθµ. 26134/24-12-2019 σύµβασης για προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών,
του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, όπως
ο
παρατάθηκε µε την αριθµ.49/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατά το άρθρ. 60 άρθρο της Π.Ν.Π. (Α΄
68)/20-03-2020».
Στη συνέχεια ο εισηγητής έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. &
Προµηθειών της ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) ορίζεται: Επιβολή του µέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, …για το χρονικό
διάστηµα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.
Με την ΚΥΑ ∆1α./ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 (Β΄956) αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για
προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας, για το χρονικό διάστηµα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλων των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.
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Με την ΚΥΑ ∆1α./ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020(Β΄1293) παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ ∆1α./ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020
(Β΄956) έως και τις 10-05-2020.
ο

Σύµφωνα µε το 60 άρθρο της Π.Ν.Π. (Α΄ 68)/20-03-2020 η οποία κυρώθηκε µε τον νόµο Ν.4683/20 (ΦΕΚ
83/10.04.2020
τεύχος
Α’)
ορίζεται
ότι:
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε
απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή
διενέργειας δηµόσιων διαγωνισµών, β) η παράταση της ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων συµµετοχής ή
προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δηµοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η
αναστολή κάθε προθεσµίας που αφορά δηµόσιες συµβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή
εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συµβατικών προθεσµιών, για χρονικό διάστηµα
που θα καθορίζεται µε την οικεία απόφαση.»
Το
ανωτέρω
επισηµαίνεται
και
µε
την
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ
Ο∆ΗΓΙΑ
24
της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2133/15.04.2020: Ειδικά ζητήµατα ανάθεσης και διαχείρισης δηµοσίων
συµβάσεων, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης του ιού COVID 19, καθώς και των µέτρων για
την αποτροπή της διασποράς του. (Α∆Α:ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-Φ∆7), κεφ.Γ .
Με την υπ’ αρ. 306/14-10-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών
Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου
∆ήµου Λευκάδας, συνολικού πρ/σµού 27.594,07 € µε ΦΠΑ και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 7/2019
µελέτης του Αυτοτελές Τµήµατος κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Στη συνέχεια εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η υπ’ αριθµ. 20997/16-10-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξη
διαγωνισµού. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης η προµήθεια διαιρούνταν σε 6 οµάδες.
Για την προµήθεια τροφίµων για την οµάδα Α και συγκριµένα για τις υποοµάδες Α1, Α2, Α5, Α6, για την οµάδα ∆,
για τις υποοµάδες ∆1 και ∆2, για την οµάδα Ε (υποοµάδες Ε1, Ε2), για την οµάδα ΣΤ (για την υποοµάδα ΣΤ1 και
ΣΤ2) υπεγράφη η µε αριθµ. 26134/24-12-2019 σύµβαση της «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ», Α.Φ.Μ: 096007082 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
είναι έως 28-02-2020.
Με την αριθµ.49/2020/Α∆Α:ΩΨ2ΓΩΛΙ-ΧΧΘ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής παρατάθηκε η διάρκεια της
σύµβασης µέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και όχι πέρα από τις 28-4-2020.
Το γεγονός ότι µέχρι τις 11-03-2020, οπότε και απαγορεύτηκε η προσωρινή λειτουργία των βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθµών και σύµφωνα µε τα στοιχεία της Υπηρεσίας, δεν έχουν απορροφηθεί όλες οι ποσότητες
τροφίµων της ανωτέρω σύµβασης, έχει απορροφηθεί περίπου το 50% του οικονοµικού αντικειµένου και παραµένει
η ανάγκη συνεχούς τροφοδοσίας τους µετά την άρση του µέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον ανωτέρω ανάδοχο για σύµφωνη γνώµη του για χορήγηση παράτασης
της σύµβασης µέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και όχι πέρα από τις 20-09-2020, δόθηκε η σύµφωνη γνώµη του
Με το από 27-04-2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προµηθειών προτείνεται η
έγκριση χορήγησης της παράτασης της προθεσµίας των υλικών µέχρι την εξάντληση των συµβατικών ποσοτήτων
και όχι πέρα από τις 20-09-2020.
Το γεγονός ότι δεν έχουν παραδοθεί όλες οι ποσότητες υλικών, εξαιτίας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθµών στο πλαίσιο της πρόληψης για τη δηµόσια υγεία λόγω του
κορωνοϊού COVID-19
Κατόπιν των ανωτέρω,
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
να αποφασίσει περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσµίας παράδοσης των υλικών της µε αριθµ.
26134/24-12-2019 σύµβασης µε τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣΤΑΟΛ» σύµφωνα µε την από 27-04-2020 γνωµοδότηση της Επιτροπής, µέχρι την εξάντληση των συµβατικών
ποσοτήτων και όχι πέρα από τις 20-09-2020.»

•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
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•
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 αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας παράδοσης των υλικών της µε αριθµ. 26134/24-12-2019
σύµβασης µε τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ» σύµφωνα
µε την από 27-04-2020 γνωµοδότηση της Επιτροπής, µέχρι την εξάντληση των συµβατικών ποσοτήτων και όχι
πέρα από τις 20-09-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 127/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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