ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 332/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22548/8-11-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 30-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας 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, της υπ. αριθµ.
20997/16-10-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπ/σµού, Λογ/ρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/µένη του Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των
µελών της Ο.Ε. τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 – όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 – παρ.1θ, η Οικονοµική Επιτροπή «θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων,
τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για
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 δηµοσίους υπαλλήλους».
Βάσει της 306/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 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, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 20997/1610-2019 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19PROC005726014).
∆εν κατατέθηκε καµία προσφορά τόσο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου όσο και ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 223/2019 (Α∆Α:ΩΡ45ΩΛΙΞ6Ρ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 30/10/2019 πρακτικό αξιολόγησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προς την Οικονοµική επιτροπή να µαταιωθεί η διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης 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, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη λόγω µη υποβολής προσφορών και να
επαναληφθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε τους ίδιους όρους.
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Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 30-10-2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 223/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, στο πλαίσιο
διενέργειας 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.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μπέλλη Χρυσάνθη, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Πάντζου Ζωή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθµ. 306/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 7/2019 µελέτη της ∆νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7) την αριθµ. 20997/16-10-2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 την διαδικασία παραλαβής των φακέλων προσφορών.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
κατατέθηκε καµία προσφορά τόσο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου όσο και ενώπιον της παρούσας Επιτροπής.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 20997/16-10-2019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. την υπ’ αριθ. 7/2019 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας
3. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 106 «Ματαίωση
διαδικασίας»
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Α. Να µαταιωθεί η διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 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, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη λόγω µη
υποβολής προσφορών.
Β. Να επαναληφθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός µε τους ίδιους όρους.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή να καλείται να
αποφασίσει περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, πρότεινε να πάµε άµεσα στη διαδικασία
της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία.
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος είπε: Εφόσον είµαστε στη διαδικασία διαγωνισµού, είναι σωστό να πάµε σε επανάληψη
της διαδικασίας για δεύτερη φορά, Να συµπτύξουµε τις προθεσµίες όσο µπορούµε και αν αποβεί άγονος και της
η
2 φορά να κάνουµε άλλες διαδικασίες.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Πρέπει να προχωρήσουµε στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, γιατί αφορά τη
προµήθεια τροφίµων για µικρούς µαθητές.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. στη συνέχεια είπε: Επειδή αναφερόµαστε σε προµήθεια τροφίµων για ευπαθείς οµάδες
και αν δεν υπάρχουν αποθέµατα, πρέπει να πάµε σε γρήγορες διαδικασίες.
Στη συνέχεια κλήθηκε στην Ο.Ε. υπηρεσιακός παράγοντας και διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι δεν
υπάρχουν αποθέµατα τροφίµων.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. στη συνέχεια πρότεινε, λόγω µη επάρκειας των αποθεµάτων, να προχωρήσουµε
σε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση.

•
•
•
•
•

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 αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
την πρόταση του Προέδρου της
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•

την άµεση ανάγκη προµήθειας τροφίµων, λόγω µη επάρκειας των αποθεµάτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 30-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας 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, της υπ. αριθµ. 20997/16-10-2019
(Α∆ΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξης, ως προς το πρώτο σκέλος, δηλαδή:
α) Να µαταιωθεί η διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 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, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη λόγω µη
υποβολής προσφορών.
β) Την προσφυγή, σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεσή της, και µε όρους συµµετοχής τους αναφερόµενους στην µε
αριθµό πρωτ. 20997/16-10-2019 ∆ιακήρυξη του άγονου διαγωνισµού που προηγήθηκε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 332/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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