ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 53/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 330/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24387/25-11-16 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. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6. Βλάχος 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.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την επιλογή αναδόχου προµήθειας γάλακτος για τις
ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση θέµατος
εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προσφορών για την επιλογή αναδόχου προµήθειας γάλακτος
για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε το πρακτικό της επιτροπής, το
οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 24/11/2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09:30, συνήλθε, κατόπιν της µε αρ. 1740/18.11.2016 πρόσκλησης, η Επιτροπή διενέργειαςαξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου προµήθειας γάλακτος
για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ.
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321/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να διενεργήσει τον
διαγωνισµό.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού –Οικονοµικού, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
3. Συκιώτης Ανδρέας, ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3)του
Ν. 3852/2010 4) του Ν. 4013/11 5) τις αριθµ. 311/2016, 313/2016, και 321/2016 αποφάσεις
Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την αρ. 199/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7)την αρ.
23215/10.11.2016 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Ακολούθως, η Επιτροπή άρχισε την διαδικασία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17 και
διαπίστωσε ότι:
Κατατέθηκε ταχυδροµικώς εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η προσφορά της
εταιρείας: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ∆/νση Κριεζώτου & Πανίδου 34-Χαλκίδα, ΤΚ
34100, Α.Φ.Μ. 800375659., ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας, η προσφορά της οποίας κατατέθηκε στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτ. 24072/22-11-2016.
Επίσης κατατέθηκε ταχυδροµικώς εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η
προσφορά της εταιρείας: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. ∆/νση: Βασ. Αλεξάνδρου 84Περιστέρι, ΤΚ 12134, Α.Φ.Μ. 093314039, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών, η προσφορά της οποίας κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτ.
24073/22-11-2016.
Αφού έληξε η προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να
γίνει δεκτή άλλη προσφορά. Καταχωρήθηκαν δε οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των φακέλων των προσφορών,
σύµφωνα µε την οποία για την προσφορά Π1 – ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
διαπιστώθηκε, όπως ορίζει η διακήρυξη, ότι περιέχει όλα τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.
Η προσφορά Π2-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. διαπιστώθηκε, επίσης όπως ορίζει η
διακήρυξη, ότι περιέχει όλα τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.
Η προσφορά Π3-ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε. διαπιστώθηκε, επίσης όπως
ορίζει η διακήρυξη, ότι περιέχει όλα τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.
Η προσφορά Π4-ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. διαπιστώθηκε, επίσης όπως ορίζει η
διακήρυξη, ότι περιέχει όλα τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.
Η προσφορά Π5-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΛΕΝΗ διαπιστώθηκε, επίσης όπως ορίζει η διακήρυξη, ότι περιέχει
όλα τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και στη
συνέχεια προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
καθώς και στην µονογραφή και σφράγιση της τεχνικής προσφοράς του κάθε συµµετέχοντος.
Κατόπιν η επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε
το άρθρο 10, (στο συνηµµένο πίνακα Β΄- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού).
Με την ολοκλήρωση του ανοίγµατος και καταγραφής όλων των προσφορών δόθηκε η δυνατότητα
στους παρευρισκόµενους εκπροσώπους των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό να λάβουν γνώση επί
των προσφορών παρουσία των µελών της επιτροπής. Κατόπιν αυτού οι ανωτέρω εκπρόσωποι
αποχώρησαν από την αίθουσα.
Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής
σύµφωνα µε τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των προσφορών Π1–
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Π2-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., Π3ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε., Π4-ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και
Π5-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΛΕΝΗ συµφωνούν µε τους όρους της διακήρυξης και γίνονται δεκτές.
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Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των
συµµετεχόντων και µετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Για την προσφορά Π1–ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διαπιστώθηκαν τα εξής:
∆εν προσκόµισε επί ποινή αποκλεισµού (άρθρο 13 παράγραφος 6 της διακήρυξης) το σχετικό δείγµα.
2. Για την προσφορά Π2-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. διαπιστώθηκε ότι τόσο στη
συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος δεν αναγράφεται η
περιεκτικότητα σε βιταµίνες Α, Β1, Β6 όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές στη µελέτη,
επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την σήµανση C.E.
3. Για την προσφορά Π3- ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι
τόσο στη συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος δεν
αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ασβέστιο, φώσφορο, βιταµίνες Α, Β1, Β2, Β6 και Β12 όπως
προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές στη µελέτη, επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την
σήµανση C.E.
.
4. Για την προσφορά Π4- ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι:
- δεν προσκόµισε πιστοποιητικά ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO και πιστοποιητικά ποιότητας και
ελέγχου του HACCP ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. που σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπ΄αριθµ. 199/2016 µελέτης επιφέρουν ποινή αποκλεισµού.
- τόσο στη συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος δεν
αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταµίνες Α, Β1, Β6 όπως προβλέπεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές στη µελέτη, επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την σήµανση C.E.
- τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν φέρουν µονογραφή ανά φύλλο και υπογραφή όπως
ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 13 της διακήρυξης.
4.Για την προσφορά Π5- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΛΕΝΗ διαπιστώθηκε ότι:
- δεν προσκόµισε πιστοποιητικά ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO και πιστοποιητικά ποιότητας και
ελέγχου του HACCP ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. που σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπ΄αριθµ. 199/2016 µελέτης επιφέρουν ποινή αποκλεισµού.
- τόσο στη συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος δεν
αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταµίνες Α, Β1, Β6 όπως προβλέπεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές στη µελέτη, επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την σήµανση C.E.
- τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν φέρουν µονογραφή ανά φύλλο και υπογραφή όπως
ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 13 της διακήρυξης.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή
Οµόφωνα γνωµοδοτεί
Α) Απορρίπτει την τεχνική προσφορά Π1–ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επειδή δεν
προσκόµισε επί ποινή αποκλεισµού (άρθρο 13 παράγραφος 6 της διακήρυξης) το σχετικό δείγµα.
Β) Απορρίπτει την τεχνική προσφορά Π2-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. επειδή τόσο στη
συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος δεν αναγράφεται η
περιεκτικότητα σε βιταµίνες Α, Β1, Β6 όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές στη µελέτη,
επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την σήµανση C.E.
Γ) Απορρίπτει την τεχνική προσφορά Π3- ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.
επειδή τόσο στη συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος
δεν αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ασβέστιο, φώσφορο, βιταµίνες Α, Β1, Β2, Β6 και Β12 όπως
προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές στη µελέτη, επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την
σήµανση C.E.
∆)Απορρίπτει την τεχνική προσφορά Π4- ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. επειδή δεν
προσκόµισε πιστοποιητικά ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO και πιστοποιητικά ποιότητας και
ελέγχου του HACCP ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. που σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπ΄αριθµ. 199/2016 µελέτης επιφέρουν ποινή αποκλεισµού.
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- τόσο στη συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος δεν
αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταµίνες Α, Β1, Β6 όπως προβλέπεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές στη µελέτη, επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την σήµανση C.E.
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν φέρουν µονογραφή ανά φύλλο ωστόσο η Επιτροπή
αξιολόγησε ως επουσιώδες το γεγονός αυτό και έκρινε ότι προκύπτει σαφώς πως τα στοιχεία αυτά
ανήκουν στον εν λόγω προσφέροντα, αφού τόσο ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς όσο και των
δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς ήταν τοποθετηµένοι στον γενικό φάκελο
της προσφοράς του στον οποίο υπήρχαν όλα τα στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.
Ε) Απορρίπτει την τεχνική προσφορά Π5- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΛΕΝΗ
επειδή δεν προσκόµισε
πιστοποιητικά ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO και πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του
HACCP ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. που σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθµ.
199/2016 µελέτης επιφέρουν ποινή αποκλεισµού.
- τόσο στη συσκευασία του δείγµατος όσο και στο έντυπο µε τις προδιαγραφές του προϊόντος δεν
αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταµίνες Α, Β1, Β6 όπως προβλέπεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές στη µελέτη, επί ποινή αποκλεισµού και δεν φέρει την σήµανση C.E.
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν φέρουν µονογραφή ανά φύλλο ωστόσο η Επιτροπή
αξιολόγησε ως επουσιώδες το γεγονός αυτό και έκρινε ότι προκύπτει σαφώς πως τα στοιχεία αυτά
ανήκουν στον εν λόγω προσφέροντα, αφού τόσο ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς όσο και των
δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς ήταν τοποθετηµένοι στον γενικό φάκελο
της προσφοράς του στον οποίο υπήρχαν όλα τα στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της διακήρυξης οι οικονοµικές προσφορές επιστρέφονται στους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.
Για την διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την επικύρωση του πρακτικού και την επανάληψη της διαδικασίας
µε τους ίδιους όρους διακήρυξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε ότι συµφωνεί, εφόσον είναι εφικτή η επανάληψη της δηµοπρασίας.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος είπε ότι συµφωνεί µε την πρόταση του Προέδρου για επανάληψη της
διαδικασίας.
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 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού
διαγωνισµού προσφορών για την επιλογή αναδόχου προµήθειας γάλακτος, για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.
Την επανάληψη της διαδικασίας µε τους ίδιους όρους διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 330/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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