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Από το αριθ.4/09-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 39

Περίληψη
Διόρθωση & συμπλήρωση της με αριθμό 400/2020 προγενέστερης
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Τροποποίηση
της αριθμ.140/2020 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία αφορά: «Έγκριση του από 19-06-2020 πρακτικού της Επιτροπής
διεξαγωγής 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 «ΣΤΗΡΙΖΩ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ»»

Στην Ξάνθη, σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2449/52-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παπαδόπουλος Κυριάκος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

2. Σταυρακάρας Παναγιώτης

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Σάββας Μελισσόπουλος
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.2429/5-2-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: - -Την αρ. πρωτ. 2428/05.02.2021 αναφορά της υπεύθυνης του έργου του Ε.Π.
Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Β.Υ.Σ του ΤΕΒΑ, - Τις αρ. 80/2017 & 140/2020 αποφάσεις
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης. περί άγονης διαδικασίας ομάδας «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων ΤΕΒΑ, - Την αρ.140/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης περί τροποποίησης της αρ. 27655/26.10.2020 σύμβασης προμήθειας τροφίμων, - Το γεγονός
ότι η αρ. 27655/26.10.2020 σύμβαση προμήθειας τροφίμων ΤΕΒΑ δεν μπορεί να τροποποιηθεί (άρθρο 132
του Ν.4412/2016) λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (covid), καθώς μεταβάλλεται η φύση της, - Το γεγονός
ότι έχει προηγηθεί ήδη δύο φορές ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού η οποία κατέστη άγονη για την ομάδα
«Είδη Παντοπωλείου» - Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης
και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της.
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή:
α) Τη διόρθωση της αρ. 400/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό
της μέρος προκειμένου η φράση «να διατεθεί για την τροποποίηση της αρ.27655/16.10.2020 σύμβασης» να
αντικατασταθεί από τη φράση: "να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψης σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία
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διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τους ίδιους όρους για την ομάδα Είδη Παντοπωλείου
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)".
β) τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του
αντικειμένου της σύμβασης (Ομάδα "Είδη Παντοπωλείου"), σύμφωνα με τις διατάξεις του N-4412/2016
άρθρο 32 &32Α με τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
Βαρελτζίδη Αθανάσιο (ως Πρόεδρο)
Τζανόγλου Καλλιόπη
Χατζηαντωνίου Κυριακή
Αναπληρωματικά Μέλη
Μπαμπάτσο Αθανάσιο
Σεφερίδη Κυριακο
Κυριακιδέλη Χαρίκλεια
Κατά τα λοιπά η αρ. 400/2020 απόφαση ισχύει ως έχει.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση της αναθέτουσας Αρχής για προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, θα εκτελεστεί μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισαν Λευκό.
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διορθώνει και συμπληρώνει τη με αριθμό 400/2020 προγενέστερη απόφασή της, και συγκεκριμένα
στο αποφασιστικό της μέρος:
α) διορθώνει τη φράση «να διατεθεί για την τροποποίηση της αρ.27655/16.10.2020 σύμβασης» και
την αντικαταστεί με τη φράση: "να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψης σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τους ίδιους όρους για την ομάδα Είδη Παντοπωλείου
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)" και συμπληρώνει
β) τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του
αντικειμένου της σύμβασης (Ομάδα "Είδη Παντοπωλείου"), σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016
άρθρο 32 &32Α, με τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
Βαρελτζίδη Αθανάσιο (ως Πρόεδρο)
Τζανόγλου Καλλιόπη
Χατζηαντωνίου Κυριακή
Αναπληρωματικά Μέλη
Μπαμπάτσο Αθανάσιο
Σεφερίδη Κυριακο
Κυριακιδέλη Χαρίκλεια
Κατά τα λοιπά η αρ. 400/2020 απόφαση ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την ανωτέρω διόρθωση συμπλήρωση, έχει ως εξής:
«Τροποποιεί την αριθμ.140/23.06.2020 προγενέστερη απόφασής της, η οποία αφορά: «Έγκριση του
από 19-06-2020 πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής 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» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, ως προς την απαλοιφή του εδ. Δ),
προκειμένου ο προϋπολογισμός της Ομάδας Α που παρέμεινε αδιάθετος να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψης
σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τους ίδιους
όρους για την ομάδα Είδη Παντοπωλείου (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)", καθώς η διαδικασία
επαναπροκήρυξης της ομάδας Α είναι μία διαδικασία χρονοβόρα και θα συνεπαγόταν σημαντικά
προβλήματα καθυστέρησης στη έγκαιρη διανομή των αγαθών στους δικαιούχους (οι οποίοι παρουσιάζουν
αυξητική τάση: Νοέμβριος 8.736 ωφελούμενα μέλη, Δεκέμβριος 9.312).
Κατά τα λοιπά, η με αριθμό 140/2020 προγενέστερη απόφασή της, ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την
ανωτέρω τροποποίηση, έχει ως εξής:
Α) Εγκρίνει το από 19-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής 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
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 24206/17-09-2019).
Β) Την κήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ως άγονη, για την ΟΜΑΔΑ Α «ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό.
Γ) Κατακυρώνει για τις ΟΜΑΔΕΣ B «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», Γ «ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ» και Δ
«ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ» στον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» [ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 158838] για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό
Δ) Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή, για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του αντικειμένου της
σύμβασης (Ομάδα "Είδη Παντοπωλείου"), σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 άρθρο 32 &32Α,
με τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
Βαρελτζίδη Αθανάσιο (ως Πρόεδρο)
Τζανόγλου Καλλιόπη
Χατζηαντωνίου Κυριακή
Αναπληρωματικά Μέλη
Μπαμπάτσο Αθανάσιο
Σεφερίδη Κυριακο
Κυριακιδέλη Χαρίκλεια
Επισημαίνεται ότι η απόφαση της αναθέτουσας Αρχής για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
θα εκτελεστεί μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)».
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 11-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

