ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 57/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 365/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25904/15-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4.
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες προµήθειας του γάλακτος
για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του
τρέχοντος έτους.
ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικού
διαγωνισµού, για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας,
έτους 2016.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης για το θέµα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

1

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρίσκεται ο κ. Χαρίλαος Σολδάτος, εκπρόσωπος της
«ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.»
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε το πρακτικό της
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια γάλακτος για τις
ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2016, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23215/10-11-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης (άρθρ.
221 του Ν.4412/2016) για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 15/12/2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
(άρθρ. 221 του Ν.4412/2016) για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ. 322/2016 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να εξετάσει και να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την από
12-12-2016 ένσταση της συµµετέχοντος εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ –
ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.» στο ανωτέρω συνοπτικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε σύµφωνα µε
τους όρους της αρ. 23215/10-11-2016 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Πάντζου Ζωή , ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Γαζή Ιωάννα, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Μελά Μαρία ,ΠΕ9 Γεωπόνων, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
Στη συνέχεια η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του νόµου Ν. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2) τη µε αριθµ.23215/10-11-2016 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
γάλακτος του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016,
3) την µε αριθµ.199/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας,
4) το από 24-11-2016 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016,
5) την αριθµ. 330/2016 Α∆Α : 7ΕΧΘΩΛΙ-71Λ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας
6) τον φάκελο προσφοράς της ενιστάµενης εταιρείας
7) την από 12-12-2016 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ –
ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.», η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 15 της
διακήρυξης. Η εταιρεία κατέβαλε για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης παράβολο υπέρ
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα της εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Ακολούθως εξέτασε και µελέτησε το περιεχόµενο της ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία
«ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.» και µετά από διαλογική συζήτηση, κατά την
οποία αναπτύχθηκαν οι απόψεις όλων των µελών της Επιτροπής, οµόφωνα
γνωµοδοτεί
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την απόρριψη της από 12-12-2016 ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.», διότι το προσφερόµενο είδος τόσο στη συσκευασία του
όσο και στο έντυπο των προδιαγραφών του, :
α) δεν φέρει την σήµανση C.E. όπως προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης επί
ποινή αποκλεισµού
β) δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ασβέστιο, φώσφορο, βιταµίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12
όπως προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης επί ποινή αποκλεισµού
Η ενιστάµενη εταιρεία κατέθεσε για την συµµετοχή της στο συνοπτικό διαγωνισµό υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο15 µέχρι πέντε
(5) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Σε διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω
Λευκάδα 15-12-2016
Η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (άρθρ.
221 του Ν.4412/2016) για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2016
1. Πάντζου Ζωή (Πρόεδρος) ………..………………..
2. Γαζή Ιωάννα .…………………………………………
3. Μελά Μαρία …………………………………………..»

Ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής η κα Ζωή Πάντζου, Πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016) για την
προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Ακολούθησε συζήτηση.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, στη συνέχεια πρότεινε να εγκριθεί το πρακτικό
της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (άρθρ. 221 του
Ν.4412/2016) για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας
έτους 2016, µε το οποίο απορρίπτεται η ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία: «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.».
Επίσης πρότεινε την ανάκληση του 2ου σκέλους της αρ. 330/2016 απόφασης της Ο.Ε. µε την
οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας προµήθειας γάλακτος, για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2016, µε τους ίδιους όρους διακήρυξης.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την από 12-12-2016 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ –
ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.»,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1. Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
(άρθρ. 221 του Ν.4412/2016) για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2016, που αφορά στην απόρριψη της από 12-12-2016 ένστασης της
εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.»
2. Την ανάκληση του δεύτερου σκέλους της αρ. 330/2016 απόφασης της Ο.Ε. που µε την οποία
αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας προµήθειας γάλακτος, για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2016, µε τους ίδιους όρους διακήρυξης.
3. Να διερευνηθεί η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 365/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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