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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 806 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.63 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ματαίωση της 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας τροφίμων για 

τις ανάγκες  του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών του 

Προσώπων του για έτη 2022 & 2023 και λήψη απόφασης επανάληψης της 

διαδικασίας ανάθεσης με τροποποίηση των όρων της μελέτης και των 

όρων διακήρυξης» 

          

 

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 13η  Δεκεμβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:45-13:30,   στο Δημοτικό 

Κατάστημα, έλαβε χώρα διά περιφοράς η Έκτακτη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης  ύστερα από την 39.252/ 

13-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς της παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 77 του N. 4555/18, τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις 

Νομοθετικού Περιεχομένου, τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 

163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ 

εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 

77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/11-12-2021, τ.Β΄), με την οποία καλούσε  τα μέλη 

της Ο.Ε. να ενημερώσουν για  την ψήφο τους  (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση 

Παρόν),  την ΔΕΥΤΕΡΑ  13 Δεκεμβρίου  2021 από ώρα 12:45 έως 13:30 

στο email: ntoliou@alexpolis.gr , για λήψη απόφασης στο θέμα. 

 

Το παραπάνω θέμα  συζητείται εκτάκτως διότι σήμερα είναι η καταληκτική 

ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεδομένου ότι μετά από επανέλεγχο 

διαπιστώθηκαν λάθη στην εισήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου μας που θα έχουν σαν 

αποτέλεσμα να αποκλείονται ΜΜΕ  

 

  

Ήταν  δε παρόντες : 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκηςως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

 

   1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  

4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  6) ΣΑΒΒΑΣ 

ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

                                                                    

 

mailto:ntoliou@alexpolis.gr
ΑΔΑ: 6Ζ0ΝΩΨΟ-42Ο



2 

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 

 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -7-),   σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τη συμμετοχή τους στη δια περιφοράς 

ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για την έκτακτη συνεδρίαση, καθώς το θέμα  

συζητείται εκτάκτως,  διότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής 

στο διαγωνισμό και δεδομένου ότι μετά από επανέλεγχο διαπιστώθηκαν λάθη στην 

εισήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου μας που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να αποκλείονται 

ΜΜΕ ,    και για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης με την αποστολή της 

ψηφοφορίας τους, μέσω e-mail στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου, την 13η  Δεκεμβρίου 2021 από ώρα 12:45 έως 13:30. 

 

Με εντολή του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. κ. Ιωάννη Ζαμπούκη,  

έγινε η λήψη, εκτύπωση  και ανάγνωση των e - mail  των μελών της Επιτροπής 

και  η καταμέτρηση των ψήφων από την  υπάλληλο του  Αυτοτελούς Γραφείου 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κ. Ντόλιου Ζουμπουλιά.  

 

      Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισάγει το θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Μανάργιας Γεώργιος 

 

 « Κύριοι Σύμβουλοι,  

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής σχετικά :  

1. Η με αριθμ.πρωτ. 36696/22.11.2021 Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (21PROC009600434 2021-11-24) με 

εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και τίτλο 

«Διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες  του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2022 & 2023» 

2. Το με αριθμ.πρωτ.Φ460/20/ΕΜΠ 8983/17.12.2020 της Μονάδας 

Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας 

3. Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν 

4. Ο Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,   

5. Το ΠΔ.28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

 δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,   

6. Ο Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,   

7. Ο Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και  

άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,  

8. Ο Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και  

Πολιτιστικά Θέματα»,   

ΑΔΑ: 6Ζ0ΝΩΨΟ-42Ο



3 

 

9. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου  

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,   

10. Το Αρ. 21REQ009486221/05.11.2021 πρωτογενές αίτημα  

11. Η Αρ 705/2021 ΑΟΕ, ΑΔΑ: 6Η5ΨΩΨΟ-3Λ2 , με θέμα : «Λήψη 

απόφασης  

12. Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση όρων μελέτης της 42/2021 , 

τεχνικών  

προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του άνω των ορίων ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

Αλεξ/πολης και του Νομικού Προσώπου –Πολυκοινωνικό –για τα έτη 2022 

και 2023»  

13. Την Αρ. Πρωτ: 36167/17.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ6Χ9ΩΨΟ-Τ2Ψ) Βεβαίωση   

 Πολυετούς Υποχρέωσης του ΠΟΥ Δήμου Αλεξ/πολης   

14. Την  Αριθμ  36165/17.11.2021  Απόφαση  Ανάληψης 

Υποχρέωσης, 

 ΑΔΑ:  ΩΑΔΥΩΨΟ-4ΤΖ,  ΑΔΑΜ: 21REQ009554099/17.11.2021  

 

Σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως αναθέτουσα αρχή, με 

βάση την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 59 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να 

διευκολύνει τη συμμετοχή Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, 

υποδιαιρώντας τις συμβάσεις σε τμήματα. Η υποδιαίρεση αυτή θα μπορούσε να 

γίνεται είτε σε ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των επιμέρους συμβάσεων να 

αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική βάση, αναλόγως 

του είδους και των διαθέσιμων εξειδικεύσεων, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα το 

περιεχόμενο των επιμέρους συμβάσεων στους εξειδικευμένους τομείς των ΜΜΕ. Σε 

αντίθετη περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αιτιολογούν τους 

βασικούς λόγους την απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 59 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα 

του Ν.4412/2016 (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» 

Μετά από επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε κάποια τμήματα της διακήρυξης 

η οποία στηρίχθηκε σε λανθασμένη εισήγηση από το ΝΠΔΔ του Δήμου μας δεν 

είναι ορθή και θεωρούμε ότι για λόγους χρηστής διοίκησης χρήζει διόρθωσης και 

επανάληψης της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε :  

α) την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της  

προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες  του Δήμου Αλεξανδρούπολης και   

των  Νομικών του Προσώπων του για έτη 2022 & 2023 και 

β) τη λήψη απόφασης επανάληψης της διαδικασίας ανάθεσης με 

τροποποίηση των όρων της μελέτης και των όρων διακήρυξης». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

- την παρ. 6   του άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 77 του N. 4555/18,  

- τις  από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
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- τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 

163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ 

εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 

5816/11-12-2021, τ.Β΄),   

- την θετική ψήφο των συμμετεχόντων μελών της όπως δηλώθηκε με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,   

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α) Την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

τροφίμων για τις ανάγκες  του Δήμου Αλεξανδρούπολης και   των  Νομικών του 

Προσώπων του για έτη 2022 & 2023 και 

β) Τη λήψη απόφασης επανάληψης της διαδικασίας ανάθεσης με τροποποίηση των 

όρων της μελέτης και των όρων διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  

       1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

       2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

       3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  

       4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

       5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

       6) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ  

       

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ                                            
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