ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:290/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Σεπτεµβρίου του
έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 18050/7-9-2018 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Καρφάκη Μαριάννα προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γιαννιώτης Οδυσσέας ήταν απών κατά την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 3-09-2018 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας σχολικού έτους 2018-2019, της υπ.
αριθµ. 16760/21-08-2018 διακήρυξης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήµονες».
Βάσει της 263/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προµήθεια συσσιτίου για
τους µαθητές του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για τη σχολική περίοδο 2018-2019 µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού., εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε
αριθµ.16760/21-08-2018 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ
18PROC003586070).
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) συµµετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.82/2018-Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 3-09-2018 πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προς την Οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας,
«ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.», Επισκοπικό Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα,
Α.Φ.Μ. 999410150, ∆ΟΥ Ιωαννίνων, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας, έναντι συνολικού οικονοµικού τιµήµατος 59.761,80 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και 74.104,63 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
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«Στη Λευκάδα σήµερα την 03-09-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του ∆ήµου) η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισµών & αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε
την υπ’ αριθ. 82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. ΕΣ. 1643/29-08-2018 πρόσκληση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας µε
συνοπτικό διαγωνισµό για τη σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Βανδώρου Κωνσταντίνα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπληρωµατικό µέλος,
Πρόεδρος Επιτροπής
2) Γαζή Ιωάννα, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Κατωπόδη Αποστολία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ∆Ε38 Χειριστών Η/Υ, αναπληρωµατικό µέλος
Η κα Βανδώρου Κωνσταντίνα αντικαθιστά το τακτικό µέλος, Πρόεδρο της Επιτροπής κο Αθανίτη Αντώνιο, ο
οποίος, αν και είχε προσκληθεί νόµιµα, απουσίαζε λόγω κλήτευσή του για κλήρωση ως ένορκος στο δικαστήριο
Λευκάδας.
Η κα Κατωπόδη Αποστολία αντικαθιστά το τακτικό µέλος κα Μαρίνου Λαµπρινή, η οποία, αν και είχε προσκληθεί
νόµιµα, απουσίαζε λόγω λήψης κανονικής άδειας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν.
3852/2010, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) την αριθµ. 82/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
αριθµ. 5/2018 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου
Λευκάδας, 7) την αριθµ. πρωτ. 16760/21-08-2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε ενώπιον της Επιτροπής και εντός της καθοριζόµενης από τη διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ», Επισκοπικό Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45 500
Επισκοπικό - Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 999410150, ∆ΟΥ Ιωαννίνων, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
Λευκάδας και έλαβε αριθµό 17629/03-09-2018 και ώρα 09:51 π.µ.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Στη διαδικασία του
διαγωνισµού παραβρέθηκε ο νόµιµος εκπρόσωπός της, Θεοχάρης Αλέξανδρος του ∆ηµητρίου.
Καταχωρήθηκε η προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της προσφοράς που έγινε
δεκτή και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς της εταιρείας «ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ» συµφωνούν µε τα οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. 16760/21-08-2018
διακήρυξη.
3. Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της εταιρείας
«ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ» και εξευρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι, ήτοι
φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και φάκελος
µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» οι οποίοι φέρουν στο εξωτερικό τους µέρος τα οριζόµενα στην
διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και
προέβη στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το
νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
στην µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί στο τέλος της διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
4. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3
της διακήρυξης στον συνηµµένο Πίνακα Β΄- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα του παρόντος πρακτικού.
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφοράς της εταιρείας «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ» συµφωνούν µε τους όρους της διακήρυξης και συνεπώς γίνεται δεκτή.
6. Συνεχίζοντας η Επιτροπή την διαδικασία του διαγωνισµού προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της
εταιρείας «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ» κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου και συνεπώς γίνεται δεκτή.
7. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας
«ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ» και αφού προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση
κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή σύµφωνα µε τα παρακάτω:
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Από 2-10-2018 έως 31-12-2018
Περιγραφή
προµήθειας

Αριθµός
µαθητών

Ηµέρες
σίτισης

Προµήθεια συσσιτίου
για τους µαθητές του
Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για τη
σχολική περίοδο
2018-2019

140

60

Από 07-01-2019 έως 31-05-2019
Περιγραφή
Ποσότητα
προµήθειας
(µαθητές)

Προµήθεια συσσιτίου
για τους µαθητές του
Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για τη
σχολική περίοδο
2018-2019

140

Ηµέρες
σίτισης

93

Αξία σε €
τιµή
µονάδας
χωρίς
Φ.Π.Α.
2,79

Ενδεικτική
τιµή
µονάδας
χωρίς
Φ.Π.Α.
2,79

Καθαρή
αξία

Φ.Π.Α.
24%

Συνολική
δαπάνη

23.436,00

5.624,64

29.060,64

Καθαρή
αξία

Φ.Π.Α.
24%

Συνολική
δαπάνη

36.325,80

8.718,19

45.043,99

Συνολική καθαρή αξία: 59.761,80 €, και ολογράφως πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και
ογδόντα λεπτά,
Συνολικός ΦΠΑ (24%): 14.342,83 € και ολογράφως δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο ευρώ και
ογδόντα τρία λεπτά,
Συνολική δαπάνη: 74.104,63 € και ολογράφως εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και εξήντα
τρία λεπτά
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 16760/21-08-2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. την υπ’ αριθ. 05/2018 µελέτη του ∆ήµου
3. την υποβληθείσα προσφορά και τη συµφωνία της προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
µε αριθµ. 16760/21-08-2018 διακήρυξης και της µε αριθµ. 05/2018 µελέτης του ∆ήµου,
4. το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης ώστε να έχουν εξασφαλιστεί
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό της διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ήµου
(Πράξη IΤµήµα Ε.Σ.13/2012),
5. το γεγονός ότι η επιχείρηση «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ» πρόσφερε τη
χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου 59.761,80 χωρίς ΦΠΑ 24% ευρώ από την τιµή του ενδεικτικού
προϋπολογισµού των 59.976,00 ευρώ της µε αριθµ. 16760/21-08-2018
διακήρυξης και της µε
αριθµ.5/2018 µελέτης του ∆ήµου,
6. το γεγονός ότι σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν
στην αγορά η προσφερόµενη τιµή από την επιχείρηση
«ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ» είναι οικονοµική και συµφέρουσα για το ∆ήµο,
οµόφωνα προτείνει
την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό για παροχή υπηρεσίας σίτισης των
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 στην εταιρεία, «ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ», Επισκοπικό Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 999410150,
∆ΟΥ Ιωαννίνων, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης
του ∆ήµου Λευκάδας, έναντι συνολικού οικονοµικού τιµήµατος 59.761,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 74.104,63
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:..»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του από 3-09-2018 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την
σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας σχολικού έτους 2018-2019, της υπ. αριθµ. 16760/21-082018 διακήρυξης, και την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας στην εταιρεία, «ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ», Επισκοπικό Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 999410150,
∆ΟΥ Ιωαννίνων, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης
του ∆ήµου Λευκάδας, έναντι συνολικού οικονοµικού τιµήµατος 59.761,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 74.104,63
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 290/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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