ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 257/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 22η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 27455/17.10.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Καρφάκη Μαριάννα
6. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Κούρτης Γεώργιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση O.E. επί ενστάσεως κατά του από 06-10-2014 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 25287/24-09-2014 διακήρυξη για τη σίτιση των µαθητών
του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην επιτροπή
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
2.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993),
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
4.την αριθµ.Γ2/3732/20-09-1988 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ.& ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 Β΄) «∆ωρεάν
σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων»,
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5.την µε αριθµ.24435/15-09-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού,
6.την µε αριθµ. 215/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων και έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού σίτισης των µαθητών του
Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015, συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης,
7.τη µε αριθµ.25287/2014 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας,
8.τις αριθµ.282/2013 και 243/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία
ορίστηκαν οι Επιτροπές διαγωνισµού και αξιολόγησης,
10. το από 06-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ∆ήµου Λευκάδας που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τους
όρους της υπ΄αριθµ. 25287/2014 διακήρυξης, το οποίο και σας διαβιβάζουµε συνηµµένα
11. µε αριθµ.26975/14-10-2014 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο κοινοποιήθηκε το από 0610-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµού στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό,
12. τη µε από 15-10-2014 ένσταση κατά του από 06-10-2014 Πρακτικού της επιχείρησης µε την
επωνυµία ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω
Πρακτικού, και σας διαβιβάζουµε συνηµµένα,
13. το από 20-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που αφορά στην εξέταση
της από 15-10-2014 ένστασης της επιχείρησης µε την επωνυµία ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Α.Ε, το οποίο και σας διαβιβάζουµε συνηµµένα,
και παρακαλούµε για την έγκριση ή µη του από 20-10-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού που αφορά στην εξέταση της από 15-10-2014 ένστασης της επιχείρησης µε την
επωνυµία ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε και κατ΄επέκταση την έγκριση ή µη του από 06-102014 Πρακτικού της εν λόγω Επιτροπής που αφορά στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό της υπ΄αριθµ. 25287/2014 ∆ιακήρυξης
επιχειρήσεων µε τις επωνυµίες ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε και ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.»
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού
για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, κα ∆ήµητρα Ροντογιάννη, διάβασε το
πρακτικό της επιτροπής το οποίο έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25287/24-09-2014 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Εξέτασης Ενστάσεων Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη σίτιση των
µαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015, σύµφωνα µε την αριθµ.
25287/24-09-2014 διακήρυξη.
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Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 20/10/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10.00 π.µ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο
46 του ΕΚΠΟΤΑ, µε τις υπ’ αριθµ. 282/2013 και 234/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Λευκάδας, προκειµένου να εξετάσει την ένσταση της επιχείρησης µε την επωνυµία «ZAX/KH
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.», που υποβλήθηκε κατά το στάδιο της παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών των συµµετεχόντων στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές, για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 20142015, όπως αναφέρεται στην αριθ. 25287/2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Ροντογιάννη ∆ήµητρα, ΠΕ1 ∆/κού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
. ως Πρόεδρος
2 Παπαδόπουλος Άγγελος, ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τατικό
. µέλος
3 Πολίτης Άγγελος, ∆Ε1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
. Ο κος Παπαδόπουλος Άγγελος, ο οποίος απουσίαζε νόµιµα από τη συνεδρίαση της
Επιτροπής κατά τις 06-10-2014, λόγω λήψης προγραµµατισµένης άδειας, έλαβε γνώση
της διαδικασίας και του από 06-10-2014 Πρακτικού.
Ακολούθως η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά του από 6-10-2014 πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών), το οποίο διαβιβάσθηκε µε το αριθµ.
26975/14-10-14 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας στους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, υποβλήθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ εµπρόθεσµα η παρακάτω ένσταση:
-από την επιχείρηση µε την επωνυµία «ZAX/KH ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.», η οποία
πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας µε αριθµ. πρωτ. 27136/15-10-2014.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) την αριθµ. 25287/2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
3) το από 6-10-2014 πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
4) το αριθµ. πρωτ. 26975/14-10-14 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο κοινοποιήθηκε το
πρακτικό της Επιτροπής στους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
5) την από 15-10-2014 ένσταση της επιχείρησης µε την επωνυµία «ZAX/KH ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Α.Ε.», που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος.
Η Επιτροπή αφού εξέτασε και µελέτησε το περιεχόµενο της ένστασης της επιχείρησης µε την
επωνυµία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.» και µετά από διαλογική συζήτηση,
στην οποία αναπτύχθηκαν όλες οι απόψεις των µελών της επιτροπής:
1. ∆εν αποδέχεται τον πρώτο λόγο της ένστασης της εν λόγω εταιρείας σύµφωνα µε τον οποίο «Oτι
δεν αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης …και θα επιµέναµε να αναγραφεί η
ηµεροµηνία λήξεως.» επειδή στο άρθρο 4 της διακήρυξης ορίζεται ότι οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού εκτός των άλλων δικαιολογητικών και
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και στο άρθρο 16 παρ.1 εδαφ.11 της διακήρυξης
ορίζει τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η εγγυητική επιστολή.
Με την από 6/10/14 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας σας δηλώνεται ότι έλαβε
γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχτηκε.
Επιπλέον µε την µη αναγραφή στην εγγυητική επιστολή της ηµεροµηνίας ισχύος της δεν
διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η θέσπιση τόσο της εγγυητικής
επιστολής όσο και του όρου αναγραφής σε αυτή της ηµεροµηνίας ισχύος ως µέσου παροχής
εγγύησης εκ µέρους του υποψήφιου αναδόχου. Ο σκοπός δε αυτός συνίσταται στην άµεση και
απρόσκοπτη καταβολή στον κύριο του έργου του ποσού της εγγυητικής επιστολής, για την
περίπτωση αθέτησης των συναφών υποχρεώσεων του µετέχοντος στο διαγωνισµό.(Απόφ. Ελ. Συν.
3148/2012).
2.Όσον αφορά στον δεύτερο λόγο της ένστασης σχετικά µε την θεώρηση των καταστάσεων
προσωπικού που συνοδεύουν το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας τον κάνει αποδεκτό
επειδή σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα προσκοµισθέντα στοιχεία ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 2
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου δ του άρθρου 3 της αριθµ. 5072/6/25-2-2013 (ΦΕΚ
449/25-2-14) Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Με την
υποβολή της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστηµα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο
οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθµός πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία υποβολής του και
αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιµοποιείται νοµίµως».
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
οµόφωνα γνωµοδοτεί
την απόρριψη της ένστασης της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας µε την επωνυµία
«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.» .
Για την διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα.
Λευκάδα, 20-10-2014

Η Επιτροπή
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη
2. Παπαδόπουλος Άγγελος
3. Άγγελος Πολίτης»

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι και η εκπρόσωπος της εταιρείας ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε κα Μαριάννα Σταύρακα µε τον δικηγόρο της εταιρείας κ. Χαλικιά Χρήστο, οι οποίοι
ανέπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν από την Ο.Ε. να κάνει δεκτή την ένστασή τους, τονίζοντας
ότι στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων έχει κατατεθεί το ποσό για την εγγυητική και δεν υπήρχε
καµία σκοπιµότητα από µέρους τους να µην αναγραφεί η ηµεροµηνία λήξης της εγγυητικής.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και πήραν το λόγο τα µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, είπε ότι ίσως θα έπρεπε στους όρους της διακήρυξης να
διευκρινίζεται από πιο πιστωτικό ίδρυµα θα είναι η εγγυητική. Από τη στιγµή όµως που στους όρους
διακήρυξης αναγράφεται καθαρά ότι πρέπει στην εγγυητική να γράφεται και η ηµεροµηνία λήξης,
πρέπει να δεχτούµε το πρακτικό της επιτροπής και να απορρίψουµε την ένσταση της εταιρείας
ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.
Το Τ.Π.& ∆, αναγράφει στην εγγυητική, ότι ακριβώς ζητήσει ο πολίτης.
Με το ανωτέρω σκεπτικό και το γεγονός ότι δεν πρέπει τα παιδιά του Μουσικού να µείνουν χωρίς
σίτιση, ψηφίζω για την απόρριψη της ένστασης και την

έγκριση του πρακτικού διενέργειας του

διαγωνισµού.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα είπε στη συνέχεια, ότι επειδή θεωρεί ότι ο φορές, δηλαδή ο ∆ήµος
Λευκάδας, είναι εξασφαλισµένος από την εγγυητική του Τ.Π.& ∆. προτείνω να γίνει δεκτή η ένσταση
της εταιρείας ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.
Ο φορέας κανονίζει πότε θα επιστραφεί η εγγυητική και γι’ αυτό υπερκαλύπτεται το διάστηµα των 4
µηνών.
Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, είπε ότι οι όροι διακήρυξης είναι ξεκάθαροι και αναφέρουν ρητά ότι πρέπει
να αναγράφεται στην εγγυητική η ηµεροµηνία λήξης. Θα ψηφίσω υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας.
Η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα είπε ότι πρέπει να δεχτούµε την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, είπε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση της επιτροπής. Πρέπει να διασφαλιστεί η
σίτιση των µαθητών.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
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Υπέρ της εισήγησης για απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.
ψήφισαν τέσσερα (4) µέλη, οι κ.κ.κ Νικητάκης Μάρκος, Γκογκάκης Γρηγόρης, Σταµατέλου ∆ήµητρα
και Σέρβος Κων/νος.
Κατά της εισήγησης για απόρριψη της ένστασης, ψήφισε η κα Καρφάκη Μαριάννα.
Λευκό ψήφισε ο κ. Βλάχος Κων/νος.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Κάνει δεκτό το από 20-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που
αφορά στην εξέταση της από 15-10-2014 ένστασης της επιχείρησης µε την επωνυµία ΖΑΧ/ΚΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε και κατ΄επέκταση την έγκριση του από 06-10-2014 Πρακτικού της εν
λόγω Επιτροπής που αφορά στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό της υπ΄αριθµ. 25287/2014 ∆ιακήρυξης επιχειρήσεων µε τις
επωνυµίες ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε και ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. Απορρίπτει από την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας την προσφορά της εταιρείας µε
την επωνυµία ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε. µε το σκεπτικό ότι δεν αναγράφεται στην
εγγυητική επιστολή η ηµεροµηνία λήξης αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 257/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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