ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 45ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 280/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα την 26 του μήνα Σεπτέμβριου
του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 21388/22-9-17 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 Διοίκησης-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 (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Κων/νος Σέρβος, προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 25-09-2017
πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 της με αριθμό 18762/2308-2017 διακήρυξης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
αποτελέσματος.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. ομόφωνα αποφασίζει τη συζήτηση εκτός
ημερήσιας διάταξης θέματος σχετικά με έγκριση του από 25-09-2017 πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2017-2018, της με αριθμό 18762/23-08-2017 διακήρυξης, που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αριθμ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ. , ΕΣ. & ΟΙΚ. ( ΦΕΚ 767/88 Β΄)
«Δωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων».
3. Τη μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
4. Τη με αριθμ.Α-860/2017 Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου
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5. Το με αριθμ.1503/22-08-2017 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ
17REQ001844997.
6. Τη με αριθμ.245/2017-ΑΔΑ:6ΧΒΥΩΛΙ-0ΩΡ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία
εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την
αναληφθείσα Π.Α.Υ., εγκρίθηκε η ανάθεση της σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 με συνοπτικό διαγωνισμό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι σχετικής διακήρυξης
7. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ001848512
8. Τη με αριθμ.263/2017-ΑΔΑ:697ΖΩΛΙ-8ΥΝ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορούσε στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών.
9. Το από 25-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
αποτελέσματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α.
Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.
244/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣ.
1709/22-09-2017 πρόσκληση, να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 (Αριθμ. Διακήρυξης 18762/23-08-2017)
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος,
Πρόεδρος Επιτροπής
2) Σίδερης Ελευθέριος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό μέλος
3) Κουμουνδούρος Πέτρος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, τακτικό μέλος
Με το από 06-09-2017 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για
την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», Παμβώτιδος &
Παπάγου 2, 45444 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 099805177, ΔΟΥ Β΄ Ιωαννίνων, ως προσωρινής αναδόχου.
Με την υπ΄αριθμ. 263/2017 (ΑΔΑ:697ΖΩΛΙ-8ΥΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η προσωρινός ανάδοχος εταιρεία «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κλήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 21231/20-09-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 της διακήρυξης δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 21-09-2017.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην αρμόδια για τον διαγωνισμό Υπηρεσία του Δήμου
Λευκάδας, εμπρόθεσμα (σχετ. αριθμ. πρωτ. 21438/22-09-2017), τον σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, σε μονογραφή
και σφράγιση των δικαιολογητικών καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
2. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελούν σε
περιπτώσεις κήρυξης σε πτώχευση κ.λπ.
4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου
6. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και μεταβολές αυτών
7. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης και διαχείρισης (ISO-HACCP)
8. Κατάλογος παραδόσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 20 της
διακήρυξης.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
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ομόφωνα προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 στην εταιρεία «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.», Παμβώτιδος & Παπάγου 2, 45444 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 099805177, ΔΟΥ Β΄ Ιωαννίνων, με τιμή
ανά μερίδα γεύματος 2,49 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και συνολική τιμή προσφοράς 48.843,84 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και 60.566,36 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται δε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
α) την έγκριση του από 25-09-2017 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος
2017-2018 της με αριθμό 18762/23-08-2017 διακήρυξης, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος.
β) Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 στην εταιρεία «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,
Παμβώτιδος & Παπάγου 2, 45444 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 099805177, ΔΟΥ Β΄ Ιωαννίνων, με τιμή ανά
μερίδα γεύματος 2,49 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και συνολική τιμή προσφοράς 48.843,84 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και 60.566,36 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.»
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:
α) την έγκριση του από 25-09-2017 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος
2017-2018 της με αριθμό 18762/23-08-2017 διακήρυξης, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος.
β) Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 στην εταιρεία «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,
Παμβώτιδος & Παπάγου 2, 45444 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 099805177, ΔΟΥ Β΄ Ιωαννίνων, με τιμή ανά
μερίδα γεύματος 2,49 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και συνολική τιμή προσφοράς 48.843,84 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και 60.566,36 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 280/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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