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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 17ης / 10-9 -2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤOY
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚHΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 19 : Έγκριση πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το διαγωνισμό
Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης στο Κ.Κ.Π. – Κ.Μ. Π.
Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργηση
και συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»
2. Την με υπ΄. αρ. οικ. Δ30/34828/1060/25-10-2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 548/7-11-2013)
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί
διορισμού Προέδρου και Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Το έγγραφο της εταιρίας ISS ΑΕ με αρ.πρωτ,2222/1-9-2014 για την κοινοποίηση
της προδικαστικής προσφυγής κατά του διαγωνισμού της 16 ης/2014 διακήρυξης
του Κέντρου.
5. Το από 04.09.2014 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων του Κέντρου που αφορά
το διαγωνισμό 16ης/2014 Διακήρυξης του ΚΚΠ-ΠΚΜ.
Εισηγείται
Α) Την έγκριση, του πρακτικού της επιτροπής και την απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής ως απαράδεκτη .
Β) την ακύρωση του διαγωνισμού 16η/2014 διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών
εστίασης σύμφωνα με τα αρ.21 παρ. δ του ΠΔ118/07 με τροποποίηση των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών της, μετά από το έγγραφο της επιτροπής
σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπόψη το Ν4254/2014
(υποπαράγραφο 1 Α.3) που ισχύει 1-7-2014 και αφορά την μείωση των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
Γ) την έγκριση της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού σύμφωνα με την νέα
διακήρυξη που κατατίθεται στο Δ.Σ. με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές,
προϋπολογισμού 133.292,92€ πλέον ΦΠΑ.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: Α) Την έγκριση, του πρακτικού της
επιτροπής και την απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής ως απαράδεκτη .
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Β) την ακύρωση του διαγωνισμού 16η/2014 διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών
εστίασης σύμφωνα με τα αρ.21 παρ. δ του ΠΔ118/07 με τροποποίηση των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών της, μετά από το έγγραφο της επιτροπής
σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπόψη το Ν4254/2014
(υποπαράγραφο 1 Α.3) που ισχύει 1-7-2014 και αφορά την μείωση των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
Γ) την έγκριση της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού σύμφωνα με την νέα
διακήρυξη που κατατίθεται στο Δ.Σ. με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές,
προϋπολογισμού 133.292,92€ πλέον ΦΠΑ.
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