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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής για το τμήμα του ανοικτού
διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για
το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» και συγκεκριμένα για
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες
του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α .» προϋπολογισμού 54.600,09€ +
ΦΠΑ, το οποίο παρέμεινε άγονο σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
161/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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Χολαργός σήμερα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή ώρα 11.00 π.μ. και
στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που
επιδόθηκε την 17-10-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη
Χρύσα Παρίση.
Βασιλική Μπουφούνου
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και απόντα
τρία (3) Τακτικά.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π και των σχετικών μελετών, ο
Δήμος προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
61/2016 συνολική μελέτη.
Κατόπιν της σχετικής διαδικασίας διαγωνισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 161/2016 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκαν τμήματα - ομάδες του προϋπολογισμού των ειδών, ενώ έμειναν άγονα
τα παρακάτω τμήματα του διαγωνισμού:

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΗ

ΦΟΡΕΑΣ

Α.2.

ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΟΚΜΕΠΑ
–

Α.3.

ΕΙΔΗ ΩΠΟΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

Β.

ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ CAMP

ΔΟΚΜΕΠΑ
ΔΟΠΑΠ

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
23.142,50+ΦΠΑ
26.493,95+ΦΠΑ
5.912,50+ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10%
25.456,75+ΦΠΑ
29.143,34+ΦΠΑ
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Η ΟΜΑΔΑ Β έχει ανατεθεί με απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις αποφάσεις 81/2016
και 99/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, διαδικασία που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 53802/20574/2016
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Το ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ, στην υπ’ αριθ. 61/2016 αρχική μελέτη του ανοικτού διαγωνισμού είχε προβλέψει για
όλα τα είδη τους «Δικαίωμα προαίρεσης» 10% και συγκεκριμένα :
«Πρίν την εξάντληση των ποσοτήτων των τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. όπως αυτές έχουν
προϋπολογιστεί στην παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα στους πίνακες Α1.1, Α1.2, Α.2, Α.3, Α.4, Α.5, το Νομικό
Πρόσωπο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option),
δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι και
10%, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει
το αίτημα του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με την ίδια τιμή μονάδας ανά είδος ή με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό
της προσφοράς του.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να
πράξει αυτό, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες τους».
Συνεπώς, το δικαίωμα προαίρεσης θα προβλεφθεί στη νέα μελέτη που θα αφορά τα άγονα τμήματα του
ανοικτού διαγωνισμού.
Προκειμένου να ανατεθούν – κατακυρωθούν τα λοιπά τμήματα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Δήμος
δύναται να προβεί σε νέα διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 236 παρ. 10 του Ν.
4412/2016:
Άρθρο 236 παρ.10 του Ν.4412/2016
Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 8 και 9, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για
μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εκτιμώμενη αξία
μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ είναι μικρότερη από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000) για
προμήθειες ή υπηρεσίες ή από ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000) για έργα, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής
αξίας όλων των τμημάτων στα οποία έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη αγορά παρεμφερών
αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.
Αρχικός Προϋπολογισμός μελέτης : 283.279,29 € + ΦΠΑ = 326.212,53€
20% Χ προϋπολογισμού = 56.655,86 + ΦΠΑ
Άγονο τμήμα (ομάδες Α.2 + Α.3, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 10%)
54.600,09€ + ΦΠΑ (δηλαδή < του 20% του αρχ. προϋπολογισμού)

=

Συνεπώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 236 του Ν. 4412/2016 ήτοι το άγονο τμήμα
του διαγωνισμού για το οποίο θα προκηρύξουμε νέο πρόχειρο διαγωνισμό :
α. είναι εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των 80.000,00 χωρίς ΦΠΑ
β. η συνολική αξία των τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας
γ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο άγονων τμημάτων (ομάδες Α.2 + Α.3, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης 10%) #54.600,09€ + ΦΠΑ# είναι εντός των ορίων συνοπτικού διαγωνισμού ( 60.000,00
+ΦΠΑ)
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εγκρίνει να προβεί ο Δήμος σε
νέο συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.»
προϋπολογισμού 54.600,09€ + ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), σύμφωνα με όσα
ορίζει ο Ν.4412/2016 και η κείμενη νομοθεσία .
Οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού και οι προδιαγραφές της μελέτης θα εγκριθούν από την Οικονομική
Επιτροπή σε επόμενη απόφασή της.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Όπως προβεί ο Δήμος σε νέο Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες
του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.» προϋπολογισμού 54.600,09€ + ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης), σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/2016 και η κείμενη νομοθεσία .
Οι όροι του ανωτέρω Συνοπτικού Διαγωνισμού και οι προδιαγραφές της μελέτης θα εγκριθούν από την
Οικονομική Επιτροπή σε επόμενη απόφασή της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Χρύσα Παρίση
Βασιλική Μπουφούνου.
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

