Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:28/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:242/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
26760/5.10.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Zoυριδάκης Ευτύχιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.28-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση για επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης του
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2012-2013.
Εισηγ: κ.Ελευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την αριθμ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρμόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση,
διαγωνισμό και με διαπραγμάτευση.

5. Την αριθμ. 291/2012 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το
σχολικός έτος 2012-2013.
6. Την αριθμ. 207/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.
7. Την αριθμ. 23885/05-09-2012 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
8. Την αριθμ.29/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 207/2012
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες ορίστηκαν οι Επιτροπές
διαγωνισμού και αξιολόγησης αντιστοίχως.
9. Το από 17-09-2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί
ανοίγματος της προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας και ελέγχου των
δικαιολογητικών αυτής.
10. Το από 24-09-2012 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης περί αξιολόγησης των
τεχνικών στοιχείων της προσφοράς.
11. Το από 02-10-2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί
ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς και καταγραφής της προσφερθείσας τιμής.
12. Το από 04-10-2012 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης με το οποίο
γνωμοδοτεί την κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για τη
σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικός έτος 20122013, στην εταιρεία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.» αφού έλαβε
υπόψη της τα εξής:
α) τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της μελέτης του Δήμου.
β) το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης ώστε,
ανεξαρτήτως του αν προσήλθε τελικώς μόνον ένας υποψήφιος ανάδοχος, να έχουν
εξασφαλιστεί συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού προς το σκοπό της διασφάλισης
των συμφερόντων του Δήμου (Πράξη IV Τμήμα Ε.Σ. 13/2002).
γ) το γεγονός ότι η οικονομική προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από
τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη.
δ) το γεγονός ότι η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ίδιο ύψος με την προσφορά
που κατακυρώθηκε για τον ίδιο διαγωνισμό την προηγούμενη σχολική περίοδο 20112012.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση των από 17-09-2012, 24-09-2012, 02-10-2012 και 04-10-2012
πρακτικών των Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού
για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος
2012-2013 και την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία
«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΞΙΑ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Α
ΣΙΤΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΜΗ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ/Α
ΤΟΜΟ
(€)

1

Προμήθεια
έτοιμου
φαγητού

140

110

3,00

46.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

46.200,00

ΦΠΑ 23%

10.626,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

56826

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Eγκρίνει τα από 17-09-2012, 24-09-2012, 02-10-2012 και 04-10-2012
πρακτικά των Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού
για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος
2012-2013 και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρεία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΞΙΑ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Α
ΣΙΤΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΙΜΗ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ/Α
ΤΟΜΟ
(€)

1

Προμήθεια
έτοιμου
φαγητού

140

110

3,00

46.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

46.200,00

ΦΠΑ 23%

10.626,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

56826

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 242/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

