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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός
όρων του διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2020-2021».
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ)
Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που αφορούν σε 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. 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. […]»
Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου
303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118,
μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού.
2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη της Αρχής»
Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο
ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει
διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και
συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται
τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται
εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.»
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά
το άρθρο 61.»
Σύμφωνα με 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: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση 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 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».
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 : Κατά παρέκκλιση από τα
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν
συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας
υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη
από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η
συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 %
της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η
προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της «προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τη
λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 20212022» ανέρχεται στο ποσό των 28.546,00€ χωρίς ΦΠΑ (32.851,75€ με ΦΠΑ). Η παρούσα
αποτελεί τμήμα μικρότερο του 20% της σύμβασης με τίτλο «προμήθεια ειδών τροφίμων για
τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για
το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022» εκτιμώμενης αξίας 392.013,52€ χωρίς
ΦΠΑ. Το ποσό δαπάνης της παρούσας αποτελεί ποσοστό της τάξης του 7,28% της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων και μικρότερο των 80.000,00€».
Για τα υπόλοιπα τμήματα της σύμβασης ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του
Δήμου Βέροιας και για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022, διενεργήθηκε
ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός βάσει της από 16/6/2020 μελέτης.
Στα πλαίσια του ως άνω ανοιχτού διαγωνισμού τροφίμων δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
τα είδη αρτοποιείου και η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 318/2020 απόφασή της κήρυξε
άγονη τη διαδικασία ως προς το τμήμα αυτό και αποφάσισε την επανάληψή της με
συνοπτικό διαγωνισμό
Οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας έχουν εγκριθεί με την αρ. 220/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ/3/ 10/03/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006731193,
του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Βέροιας,

- τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις και τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
1. Να εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών
Αρτοποιείου για τη λειτουργία Δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του
Προσώπων», συνολικού προϋπολογισμού 28.546,00,00€ χωρίς ΦΠΑ και 32.851,75€
(με ΦΠΑ 24% & 13%)
2. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το
συνημμένο σχετικό σχέδιο.
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