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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 27/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.10814/19-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
(Τακτ.Μέλος)
2.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)
3.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος (Τακτ.Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως
κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π6)
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την« Έγκριση ή μη του από 19-11-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης για την Ομάδα 8 « Είδη Κρεοπωλείου για το Ν.Π.Δ.Δ»
Επειδή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και πρέπει να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του έτους και
επειδή απαιτείται λήψη απόφασης τόσο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την οποία θα προταθούν οι ατομικές
επιχειρήσεις στις οποίες θα ανατεθεί η προμήθεια των ειδών κρεοπωλείου όσο και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα θεωρείται κατεπείγον.
Γι’ αυτό θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί προς συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη του
• την εισήγηση του προέδρου
την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος«Έγκριση ή μη του από 19-11-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την Ομάδα 8 « Είδη Κρεοπωλείου για το Ν.Π.Δ.Δ» στην παρούσα συνεδρίαση.
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Αριθ. Απόφ : 154/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Κατακύρωσης για την Ομάδα 8
«Είδη Κρεοπωλείου για το Ν.Π.Δ.Δ» του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2019»
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό έκτακτο Θέμα προσκόμισε την από 22-11-2018 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία εστάλη το από 19-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-κατακύρωσης της συμμετέχουσας επιχείρησης για την Ομάδα 8
«ΕΙΔΗ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ» του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Στην Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Χρήστου Σακάρη 15 ,
σήμερα Δευτέρα 19-11-2018 και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 122/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου
να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν για την ομάδα 8 «Είδη
κρεοπωλείου» του συνοπτικού διαγωνισμού της υπ΄αριθ. 7869/13-09-2018 διακήρυξης με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», συνολικού προϋπολογισμού 69.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και ΦΠΑ 13% ).Η προαναφερόμενη διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«18PROC003679660».
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
α) Μαναρίδου Αλεξάνδρα ως Πρόεδρος της Επιτροπής
β) Σαμαρά Ζωή , ΔΕ Διοικητικού, μέλος
γ) Ναλμπάντη Ελένη , Δ.Ε. Διοικητικού , ως μέλος
• Με το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια το
οποίο συντάχθηκε στις 5/10/2018, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την έκαστη ομάδα τροφίμων.
• Με την υπ΄αριθ. 135/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
• Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι ανωτέρω προσωρινοί ανάδοχοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 9778/22-10-2018 πρόσκληση να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 παρ.2 της
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
• Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την 22/10/2018 και η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν μέχρι την Τετάρτη 7/11/2018 .
• Στην συνέχεια με το από 8/11/2018 Πρακτικό η Επιτροπή έλεγξε και αξιολόγησε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και πρότεινε τα εξής :
«Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης η Επιτροπή έκρινε ότι τα αναφερόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη για τους παρακάτω προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο
14 παρ2. της διακήρυξης:
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1.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
2.ΣΕΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3.ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΚΑΛΑΊΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η συμμετέχουσα ατομική επιχείρηση του κ. Πολίτη Κων/νου ο οποίος κατέθεσε προσφορά για τα Είδη της
Ομάδας 8 «Είδη Κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ» αντί για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατέθεσε
τις αντίστοιχες αιτήσεις ρυθμίσεων στο ΚΕΑΟ και στη ΔΟΥ,οι οποίες όμως δεν κατέχουν θέση ενημερότητας.
Για λόγο αυτό η Επιτροπή βασιζόμενη στο άρθρο 14 της διακήρυξης και στο άρθρο 103 παρ.2 του
Ν.4412/2016 στα οποία ορίζονται ότι : «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν»
πρόκειται να καλέσει εγγράφως την ατομική επιχείρηση του κ. Πολίτη Κων/νου να προσκομίσει φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα εντός πέντε (5) ημερών και στην συνέχεια θα επανεξετάσει τον φάκελο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης».
Η Επιτροπή βασιζόμενη στο άρθρο 14 της διακήρυξης και στο άρθρο 103 παρ.2 του Ν.4412/2016
κοινοποίησε στην ατομική επιχείρηση του κ. Πολίτη Κων/νου το υπ΄ αρίθμ.10426/9-11-2018 έγγραφο, με το
οποίο ζητούνταν η ασφαλιστική και η φορολογική ενημερότητα της ατομικής επιχείρησης του εντός προθεσμίας 5 ημερών δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 16/11/2018 .
Η επιτροπή έλαβε υπόψη:
Τα ανωτέρω αναφερόμενα
Το γεγονός ότι η ατομική επιχείρηση του κ. Πολίτη Κων/νου δεν προσκόμισε εντός τη νόμιμης προθεσμίας το αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία σύμφωνα με το
άρθρο 14 της υπ΄αριθμ.7869/123.09.2018 διακήρυξης είναι προαπαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Τις νομικές διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 οι οποίες ορίζουν τα εξής : Η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αποδεικνύεται με αποδεικτικό ενημερότητας, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
και χορηγείται εφόσον ο αιτών: α) έχει υποβάλει τις δηλώσεις που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και β) έχει καταβάλλει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο
με αναστολή πληρωμής ή με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, που έχει χορηγηθεί από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα, τις μέχρι τη χρονολογία έκδοσης του αποδεικτικού βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο.»
Τις νομικές διατάξεις της παρ.4 άρθρο 12 του Ν.4174/2013(ΦΕΚ 170/26.07.2013) οι οποίες ορίζουν
τα εξής : « Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 2 και 3, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε
αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για
την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.»
Τα οριζόμενα στο υπ΄ αρίθμ. Έγγραφο 2128/30-10- 2017 με θέμα «Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης
ασφαλιστικής ενημερότητα» του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
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ληλεγγύης κ. Α. Πετρόπουλου στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών, η βεβαίωση θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρείται η οικεία ρύθμιση. Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως αν ο αιτών τη βεβαίωση έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ως εργοδότης ή ως μη μισθωτός ασφαλισμένος, θα λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας, προκειμένου να διασφαλίζεται τήρηση της
οικείας ρύθμισης»
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία προκύπτει:
•

Απόρριψη της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κ. Πολίτη Κων/νου ο οποίος κατέθεσε
προσφορά για την Ομάδα 8 «Είδη Κρεοπωλείου» διότι δεν κατέθεσε ούτε αρχικά ούτε συμπληρωματικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντί αυτών κατέθεσε αιτήσεις ρύθμισης των
χρεών του, οι οποίες αιτήσεις σύμφωνα με τις προαναφερθείσες νομικές διατάξεις δεν αντικαθιστούν τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων λόγω μικρού συνολικού προϋπολογισμού κάτω των ορίων (
Ν.4412/2016). ( Ελ. Συν Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 23/2018), διότι η εν λόγω προμήθεια των ειδών της Ομάδας 8 «Είδη Κρεοπωλείου» κρίνεται άγονη γιατί η προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας επιχείρησης του κ. Πολίτη Κων/νου κρίνεται «απαράδεκτη».
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• Το φάκελο του διαγωνισμού
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
• Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990
• το αρίθμ.2128/30-10- 2017 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητα» του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Απορρίπτει την προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κ. Πολίτη Κων/νου για την Ομάδα
8 «Είδη Κρεοπωλείου» του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» ,
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης
Β.- Προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει, διότι η προμήθεια των ειδών της
Ομάδας 8 «Είδη Κρεοπωλείου» κρίνεται άγονη.
Γ.-Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 154/2018
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

