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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Οκτωβρίου 2020
Αριθμός Απόφασης 165 / 2020
Στη Σκύρο σήμερα την 23η Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. συνήλθε σε
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύρου, σύμφωνα με το άρθρα 72 και 75 του
Ν.3852/2010 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6014 από 19-10-2020 πρόσκλησης του Προέδρου της, που
τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, όπως επιτάσσει το άρθρο 75
του προαναφερθέντος νόμου δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντα έξι (6), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Μαυρίκος Νικόλαος
Πρόεδρος
Κωστής Ιπποκράτης Μέλος
2. Μαλαματίνης Γεώργιος
Μέλος
3. Ξανθούλη Μαρία
«
4. Βασιλάκος Στέργιος
«
5.Τραχανάς Δημήτριος
«
6. Μακρής Γεώργιος, αν/κό μέλος, αντί του απόντος Λαμπαθάκης Γεώργιου, τακτικού μέλους
ΘΕΜΑ : «Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την υπ αρ. πρωτ. 5893/14-10-2020 Διακήρυξη του
Δήμου Σκύρου»
Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει προς συζήτηση το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση κατόπιν εισήγησης της υπαλλήλου της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Κοντομανώλη, η οποία έχει ως ακολούθως :
Θέτουμε υπ΄ όψη σας:
1. Την με αρ. 5441/25-9-2020 Ενιαία μελέτη του γραφείου προμηθειών του Δήμου, για την προμήθεια
τροφίμων για τις αναγκες του Δημου Σκύρου και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ περιόδου 2020-2021 συνολικής
δαπανής 46.878,27€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ αριθ.5899/14-10-2020 διακήρυξη (20PROC0067476730/ 14-10-2020) για
την ετήσια προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δημου Σκύρου και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ .
3.Το υπ’αρίθμ. 5981/16-10-2020 αίτημα περί παροχής διευκρινήσεων.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
5. Το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες: […] ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει
τη διακήρυξη,διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,όπως
τροποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές,
από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούςεπιστήμονες, […]»
6. Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «Για
την απευθείας ανάθεση απαιτείταιαπόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων,
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου.
Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή
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τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του
κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου
και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».
7. Το γεγονός ότι αναγράφηκε στην αναφερόμενη στο θέμα διακήρυξη η ένδειξη «μακράς διαρκείας»
προκειμένου για τον διαχωρισμό του γάλακτος «διατηρησιμότητας εως 7 ημερών» με το γάλα «
διατηρησιμότητας 16 ημερών » δημιουργωντας σύγχυση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές.
Διευκρινίζονται τα εξής:
1.Εκ παραδρομής αναγράφηκε η φράση «τύπου Εβαπορέ « στις ομάδες τροφίμων 1 κεφαλαίου Α και
ομάδα 4 κεφαλαίου Β και συγκεκριμένα στην σελίδα 28 , στην Τεχνική Εκθεση στην σελίδα 30 ,στις τεχνικές
προδιαγραφές, στην σελίδα 44 και στον Ενδεικτικό Προυπολογισμό στην σελίδα 53, φράση η οποία
διαγράφεται.
2. Λόγω σύγχυσης και παροχής διευκρινήσεων όπου αναγράφεται η ένδειξη «μακράς
διαρκείας»διαγράφεται και αντικαθίσταται με την φράση « φρέσκου γάλακτος (με διατηρησιμότητα 16
ημερών )».
3.Επίσης στην φράση « λόγω αντικειμένικής αδυναμίας φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους
εργαζομενους του Δήμου………..» αντικαθίσταται ως εξής: « λόγω αντικειμένικής αδυναμίας φρέσκου
γάλακτος ( διατηρησιμότητας εως 7 ημερών) σε ημερήσια βάση στους εργαζομενους του
Δήμου………..»
4. Τέλος, εκ παραδρομής στο έντυπο τιμόλογιο της οικονομικής προσφοράς Νο3, της αναφερόμενης στο
θέμα διακήρυξης, και συγκεκριμένα στην σελ.41, στην στήλη Νο 11 αναγράφηκε η εκφραση (ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), στην στήλη 12 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και στην στήλη 13
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) αντικαθίσταται ως εξής: στην στήλη Νο 11 (ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ), στην στήλη 12 (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και στην στήλη
13 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) .
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 5899/14-10-2020 διακήρυξη.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου να
αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχονται στο σύνολό τους την ανωτέρω εισήγηση και για το λόγο αυτό :
Εγκρίνουν τις ανωτέρω αναφερόμενες διευκρινήσεις επί της υπ. αρ. 5899/14-10-2020 διακήρυξης του
Δήμου Σκύρου, που αφορά στην ετήσια προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου και του
ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.
Πέραν των ανωτέρω διευκρινήσεων, η αριθ. 5899/14-10-2020 διακήρυξη ισχύει κατά τα λοιπά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 165 / 2020
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Μαυρίκος Νικόλαος

Τα μέλη
Μαλαματίνης Γεώργιος
Ξανθούλη Μαρία
Τραχανάς Δημήτριος
Βασιλάκος Στέργιος
Μακρής Γεώργιος
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