ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 172/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 18476/3.7.14
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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της Η.∆. : της αριθ.22/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου και για το προσωπικό του
Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2014, σύµφωνα µε την
αριθµ.πρωτ.12422/07-05-2014 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσµατος
Εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος, κ Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. 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 Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφώνθεµάτων»
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης∆ιοίκησης-ΠρόγραµµαΚαλλικράτης»
4.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/2303-1993),
5.την αριθµ.2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή
διατάξεων Ν.3463/2006»,
6. την αριθµ.71/2014 µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου Λευκάδας,
7. την από 02-05-2014 έγγραφη γνώµη του τεχνικού ασφαλείας,
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8. το µε αριθµ.22/05-05-2014 έγγραφο του Σωµατείου Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. Ν.
Λευκάδας,
9.τη µε αριθµ.18/15-04-2014 απόφαση του ∆.Σ. του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον»
10.την αριθµ.176/2014 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου
και του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Περιβάλλον» για το έτος 2014,
11.τις αριθµ.126 και 129/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής για
κατάρτιση των όρων, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου
και του Ν.Π.∆.∆. για το έτος 2014 καθώς και την έγκριση σχετικής διάθεσης
πίστωσης,
12.τη µε αριθµ.282/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης
Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών,
13.την αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξη ∆ήµου Λευκάδας πρόχειρου
διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου και του
Ν.Π.∆.∆. για το έτος 2014,
14.την προσφορά στο διαγωνισµό της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΥΙΟΙ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
15.το από 27-05-2014 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης ∆ήµου
Λευκάδας,
16.το από 30-05-2014 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά
στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης ∆ήµου
Λευκάδας,
17.το από 18-06-2014 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών που
αφορά στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος στο
διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης
∆ήµου Λευκάδας,
18.το από 18-06-2014 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που
αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος στο
διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης
∆ήµου Λευκάδας,
19.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),
20.το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή ανά τεµάχιο είναι χαµηλότερη (0,730)
από την προσφερόµενη τιµή ανά τεµάχιο (0,823) που κατακυρώθηκε για τον ίδιο
διαγωνισµό το προηγούµενο έτος,
21.το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καµία ένσταση ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α) την έγκριση των από 27-05-2014 και 18-06-2014 Πρακτικών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και των από 30-05-2014 και 18-06-2014 Πρακτικών της
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τα οποία αφορούν στην προσφορά
συµµετέχοντος στον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. για το έτος 2014 σύµφωνα µε τους όρους
της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης,
Β) την κατακύρωση της προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού
του ∆ήµου Λευκάδας και του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-ΠαιδείαΚοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον»για το έτος 2014 σύµφωνα µε τους
όρους της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης στην επιχείρηση µε την
επωνυµία «ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ε.Ζάκκα 13-Πλατεία Αγ.Μηνά,
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Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 082954615, ∆ΟΥ Λευκάδας, έναντι συνολικού ποσού
είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (28.497,00)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για το προσωπικό του ∆ήµου, και έναντι
ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών
(2.124,94) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆.,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, επειδή η προσφέρουσα τιµή κρίνεται
οικονοµική για το ∆ήµο :
Α) Για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ (€)
ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.
ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)

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

34.546,00

0,73

25.218,58

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

25.218,58
3.278,42
28.497,00

ΑΞΙΑ (€)
ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.
ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
0,73

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1.880,48
244,46
2.124,94

Β) Για το προσωπικό του Νοµικού Προσώπου
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

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

2.576,00

1.880,48

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
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Α) την έγκριση των από 27-05-2014 και 18-06-2014 Πρακτικών της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και των από 30-05-2014 και 18-06-2014 Πρακτικών της
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τα οποία αφορούν στην προσφορά
συµµετέχοντος στον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. για το έτος 2014 σύµφωνα µε τους όρους
της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης,
Β) την κατακύρωση της προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού
του ∆ήµου Λευκάδας και του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-ΠαιδείαΚοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον»για το έτος 2014 σύµφωνα µε τους
όρους της µε αριθµ.12422/07-05-2014 διακήρυξης στην επιχείρηση µε την
επωνυµία «ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ε.Ζάκκα 13-Πλατεία Αγ.Μηνά,
Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 082954615, ∆ΟΥ Λευκάδας, έναντι συνολικού ποσού
είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (28.497,00)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για το προσωπικό του ∆ήµου, και έναντι
ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών
(2.124,94) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆.,
σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα, επειδή η προσφέρουσα τιµή κρίνεται οικονοµική
για το ∆ήµο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 172/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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