Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:43/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:281/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.35190/
9.12.2013 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.43-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,για έγκριση
πρακτικών επιτροπών,
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2013 και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµήµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
O Εισηγητής αναφέρει:
“ Έχοντας υπόψη:
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΄/23-031993),
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-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. 349/2013 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου
για το έτος 2013,

6.την αριθµ. 256/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης
πιστώσεων του προϋπολογισµού,
7. την αριθµ.115/2013 µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας,
8.την αριθµ.258/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων
και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού
για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2013,
9.την αριθµ. 33230/20-11-2013 διακήρυξη ∆ήµου Λευκάδας πρόχειρου διαγωνισµού
για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2013,
10.το από 02-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό σύµφωνα µε
τους όρους της µε αριθµ. 33230/20-11-2013 διακήρυξης ∆ήµου Λευκάδας,
11.το από 09-12-2013 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά
στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 33230/20-11-2013 διακήρυξης ∆ήµου
Λευκάδας,
12.το από 11-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών που αφορά
στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 33230/20-11-2013 διακήρυξης ∆ήµου
Λευκάδας,
13.το από 11-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που
αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος στο
διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 33230/20-11-2013 διακήρυξης
∆ήµου Λευκάδας,
14.το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης ώστε,
ανεξαρτήτως του αν προσήλθε τελικώς µόνον ένας υποψήφιος ανάδοχος,
εξασφαλίστηκαν συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό της
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ήµου (Πράξη IV Τµήµα Ε.Σ. 13/2002),
15.το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή ανά τεµάχιο (0,823 ευρώ) είναι χαµηλότερη
από την προσφερόµενη τιµή ανά τεµάχιο (0,9912) που κατακυρώθηκε για τον ίδιο
διαγωνισµό το προηγούµενο έτος.
16.το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καµία ένσταση ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) την έγκριση των από 02-12-2013 και 11-12-2013 Πρακτικών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και των από 09-12-2013 και 11-12-2013 Πρακτικών της
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τα οποία αφορούν στην προσφορά
συµµετέχοντος στον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2013 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.
33230/20-11-2013 διακήρυξης,
Β) την κατακύρωση της προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2013 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 33230/2011-2013 διακήρυξης στην επιχείρηση Γ. ΜΠΟΥΡ∆ΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, Ηρ.
Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 997915468, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, έναντι
συνολικού ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δέκα λεπτών
(29.516,10) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13 %, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα,
επειδή η προσφέρουσα τιµή κρίνεται οικονοµική για το ∆ήµο :
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ (€) ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

(€)

1

Γάλα «FRISIAN COW» της
εταιρείας FrieslandCampina
Hellas S.A. τύπου εβαπορέ,
συµπυκνωµένο, µη
σακχαρούχο ,
αποστειρωµένο, πλήρες µε
εύκολο άνοιγµα, 410 gr, 7,5%
λιπαρά

Τεµάχια

22Χ12Χ120,22

0,823 ευρώ

26.120,44

ΣΥΝΟΛΟ

26.120,44

ΦΠΑ 13%

3.395,66

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

29.516,10

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση των από 02-12-2013 και 11-12-2013 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και των από 09-12-2013 και 11-12-2013 Πρακτικών της Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών και την κατακύρωση της προµήθειας γάλακτος για τις
ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2013, σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Α) την έγκριση των από 02-12-2013 και 11-12-2013 Πρακτικών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και των από 09-12-2013 και 11-12-2013 Πρακτικών της
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τα οποία αφορούν στην προσφορά
συµµετέχοντος στον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2013 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.
33230/20-11-2013 διακήρυξης,
Β) την κατακύρωση της προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2013 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 33230/2011-2013 διακήρυξης στην επιχείρηση Γ. ΜΠΟΥΡ∆ΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, Ηρ.
Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 997915468, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, έναντι
συνολικού ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δέκα λεπτών
(29.516,10) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13 %, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα,
επειδή η προσφέρουσα τιµή κρίνεται οικονοµική για το ∆ήµο :
Α/
Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γάλα «FRISIAN COW» της
εταιρείας FrieslandCampina
Hellas S.A. τύπου εβαπορέ,

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεµάχια

22Χ12Χ120,22

ΑΞΙΑ (€) ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

(€)

0,823 ευρώ

26.120,44

συµπυκνωµένο, µη
σακχαρούχο ,
αποστειρωµένο, πλήρες µε
εύκολο άνοιγµα, 410 gr, 7,5%
λιπαρά
ΣΥΝΟΛΟ

26.120,44

ΦΠΑ 13%

3.395,66

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

29.516,10

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 281/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

