ΑΔΑ: 6ΤΟ8ΩΚ8-Ξ3Ε
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.10/7-4-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 92

Περίληψη
Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Στην Ξάνθη, σήμερα 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 – 12:00 ώρα λήξης, συνήλθε σε
τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.9051/3-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να
συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8761/27-3-2020 εισήγηση της Πολυξένης Καρακατσάνη, χρήστη ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έχει ως
εξής:
«Σχετ.: α) Η με αριθ. 186/15-10-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού.
Σας διαβιβάζω το από 12-12-2019 πρακτικό διενέργειας της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το (α) σχετικό, και μου αποστάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την εισήγηση της ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α..)
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών &
Αξιολόγησης Προσφορών Ν.4412/2016».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με
την από 7-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, ψηφίζουν θετικά, με την επιφύλαξη της έγκρισης νέων όρων.
Ο νέος διαγωνισμός επίσης, να υποδιαιρεθεί σε ομάδες γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούν περισσότερες
εταιρείες να λάβουν μέρος, θα δοθεί το δικαίωμα και σε τοπικές εταιρείες να συμμετέχουν και θα
επιτευχθούν καλύτερες και πιο συμφέρουσες τιμές προσφοράς.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την από 7-4-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, ψηφίζει θετικά, με την επιφύλαξη έγκρισης των νέων όρων που προτείνονται. Ορθότερο θα
ήταν η νέα προκήρυξη να υποδιαιρεθεί σε ομάδες για να μπορούν να λάβουν μέρος περισσότερες εταιρείες
και να δοθεί έτσι ενδεχομένως το δικαίωμα και σε περισσότερες τοπικές εταιρείες να συμμετέχουν στο
διαγωνισμό. Επίσης με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερες και πιο συμφέρουσες τιμές
προσφοράς.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Παπαχρόνης, σύμφωνα με την από 7-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή
του, ψηφίζει θετικά, με την επισήμανση και ευχή, να προχωρήσουν γρήγορα οι επόμενες διαδικασίες,
προκειμένου να βοηθηθούν οι συμπολίτες μας στους οποίους έχουν καιρό να γίνει διανομή.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς και
1) τις διατάξεις του ν.4412/2016, 2) την αριθμ. πρωτ. 24206/17-09-2019 διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής
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διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (τ.ε.β.α.) για τις ανάγκες των
ωφελούμενων της κοινωνικής σύμπραξης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, συνολικού
προϋπολογισμού 1.095.867,51 ευρώ άνευ ΦΠΑ (1.238.330,29 ευρώ με ΦΠΑ) 3) το πρακτικό διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, όπως κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Τη ματαίωση (παρ.1α αρθ.106 ν.4412/16) της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΕΒΑ/FEAD ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΤΗΡΙ-ΖΩ)»,
προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (1.238.330,29€) καθώς η διαδικασία απέβη
άγονη λόγω απόρριψης όλων των προσφορών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο από
12-12-2019 σχετικό πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
Β) Την επανάληψη (παρ. 5 αρθ.106 ν.4412/16) σύνταξης της μελέτης και του σχεδίου διακήρυξης
λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 7-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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