ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 291/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», 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.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13606/10-8-20 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 Τυπάλδος Νικόλαος
2

Κατωπόδη Νίκη

2

Γαζής Αναστάσιος

3

Μαργέλη Μαρία

3

Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή

4
5

Τσιρογιάννης Γεώργιος
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)

4
5

6
7
8
9

Βικέντιος Νικόλαος

6
7
8
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.Δ. Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών
και ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών
Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
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να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας,
του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Λευκάδας, της με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης.»
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των
προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των
δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του
Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να
Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 -όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του αρθρ.3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-08-2019- 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 δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους» και κατά την παρ.1.ιδ
«Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση.»
Βάσει της 284/2020 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 Δήμου Λευκάδας, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξη
του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007181366). Η καταληκτική ημερομηνία
η
παραλαβής των προσφορών και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού καθορίστηκε η 24
Αυγούστου 2020.
Το γεγονός ότι διατηρείται η υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 23
παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό, σε συνέχεια αντίστοιχων τροποποιήσεων των άρθρων 377 και
379 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σε συνέχεια της τροποποίησης του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (82) της
παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 με το άρθρο 18 του νόμου 4469/2017 (Α 62), σε συνδυασμό με την παρ.
12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, διατηρείται σε ισχύ η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακηρύξεως
διαγωνισμού, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, έως 31/12/2020. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19). Σύμφωνα με το εν λόγω
άρθρο η προθεσμία για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών
από την τελευταία υποχρεωτική για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο
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Το γεγονός ότι κατόπιν ενημέρωσης η εβδομαδιαία εφημερίδα ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ δεν θα τυπωθεί
στις 14/08/2020 και 21/08/2020 ενώ η εβδομαδιαία εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ δεν θα τυπωθεί στις
14/08/2020.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών
Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ.13678/11-08-2020 διακήρυξης από τις 24/08/2020 στις 28/08/2020,
ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες δημοσιότητας.
Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.»

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. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας,
του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Λευκάδας, της με αριθμ.13678/11-08-2020 διακήρυξης από τις 24/08/2020 στις 28/08/2020, ημέρα Παρασκευή,
προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες δημοσιότητας.
Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 291/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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