ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 270/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 23 του µήνα Οκτωβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22474/19-10-15 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

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 κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Το µέλος της Ο.Ε. κα Καρφάκη Μαριάννα, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της
Η.∆.
Το µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της
Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης επαναληπτικού
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆.
του ∆ήµου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί- Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-ΠολιτισµόςΠεριβάλλον» για το έτος 2015 και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:

1

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 συναφών θεµάτων».
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
4.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
5.την αριθµ.2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
6. την αριθµ. 170/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης και διάθεσης πιστώσεων.
7.την αριθµ. 19402/08-09-2015 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου
και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2015.
8.την αριθµ. 219/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί επανάληψης του πρόχειρου
διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου
Λευκάδας για το έτος 2015, µε τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της αρχικής διακήρυξης.
9.την αριθµ. 19465/09-09-2015 διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2015
10.το από 23-09-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχουσών στον διαγωνισµό επιχειρήσεων.
11.το από 25-09-2015 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης που αφορά στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών των συµµετεχουσών στον διαγωνισµό επιχειρήσεων.
12. την από 30-09-2015 ένσταση της επιχείρησης ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.
13. την υπ’ αριθµ. 260/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί ενστάσεως κατά του
πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης.
14. το από 15-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης
ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ.
15. το από 15-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης που αφορά στην αξιολόγηση της
οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ.
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ.
16. τη συµφωνία της προσφοράς της επιχείρησης ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ µε τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 19465/09-09-2015 διακήρυξης καθώς και της υπ’ αριθµ.
87/2015 µελέτης του ∆ήµου.
17. το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή ανά µεταλλικό κουτί γάλακτος στον αντίστοιχο διαγωνισµό το
έτος 2014 ήταν 0,73 ευρώ και στον τωρινό διαγωνισµό ανέρχεται σε 0,6793 ευρώ.
18. το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή κρίνεται συµφέρουσα για τον ∆ήµο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. την έγκριση των από 15-10-2015 πρακτικών των Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισµού περί αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς της επιχείρησης
ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Β. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας «Παιδικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον» για το έτος 2015,
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 19465/09-09-2015 διακήρυξης και της υπ’ αριθµ. 87/2015
µελέτης του ∆ήµου, στην επιχείρηση ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΜΕΤΩΝΟΣ 5ΠΑΠΑΓΟΥ, Τ.Κ. 15669 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ.: 045160549, ∆.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ, έναντι συνολικού ποσού
τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (31.754,61)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Α.
Για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Γάλα εβαπορέ FRISIAN

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

COW, καθ. βάρους 410
γραµ. (συµπυκνωµένο,
µη σακχαρούχο,
αποστειρωµένο),
πλήρες µε εύκολο
άνοιγµα

29.557,44

ΛΙΤΡΑ

0,88

26.010,55

ΣΥΝΟΛΟ
26.010,55
ΦΠΑ 13%
3.381,37
29.391,92

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Αναγωγή σε τεµάχια: 38.286,84 µεταλλικά κουτιά των 410 γραµµαρίων, µε τιµή ανά τεµάχιο
0,6793 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13%
Β.
Για το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική
Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον»
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ
Γάλα εβαπορέ
FRISIAN COW, καθ.
βάρους 410 γραµ.
(συµπυκνωµένο, µη
σακχαρούχο,
αποστειρωµένο),
πλήρες µε εύκολο
άνοιγµα

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΛΙΤΡΑ

2.376,00

0,88

2.090,88

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΙΚΟ

2.090,88
271,81
2.362,69

ΣΥΝΟΛΟ
Αναγωγή σε τεµάχια: 3.077,72 µεταλλικά κουτιά των 410 γραµµαρίων, µε τιµή ανά τεµάχιο
0,6793 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13%
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:
Α. την έγκριση των από 15-10-2015 πρακτικών των Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισµού περί αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς της επιχείρησης
ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Β. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας «Παιδικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον» για το έτος 2015,
σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 19465/09-09-2015 διακήρυξης και της υπ’ αριθµ. 87/2015
µελέτης του ∆ήµου, στην επιχείρηση ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣ. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΜΕΤΩΝΟΣ 5ΠΑΠΑΓΟΥ, Τ.Κ. 15669 ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ.: 045160549, ∆.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ, έναντι συνολικού ποσού
τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (31.754,61)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Α.
Για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας
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Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Γάλα εβαπορέ FRISIAN
COW, καθ. βάρους 410
γραµ. (συµπυκνωµένο,
µη σακχαρούχο,
αποστειρωµένο),
πλήρες µε εύκολο
άνοιγµα

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΛΙΤΡΑ

29.557,44

0,88

26.010,55

ΣΥΝΟΛΟ
26.010,55
ΦΠΑ 13%
3.381,37
29.391,92

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Αναγωγή σε τεµάχια: 38.286,84 µεταλλικά κουτιά των 410 γραµµαρίων, µε τιµή ανά τεµάχιο
0,6793 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13%
Β.
Για το προσωπικό του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική
Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον»
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΛΙΤΡΑ

2.376,00

0,88

2.090,88

Γάλα εβαπορέ
FRISIAN COW, καθ.
βάρους 410 γραµ.
(συµπυκνωµένο, µη
σακχαρούχο,
αποστειρωµένο),
πλήρες µε εύκολο
άνοιγµα

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΤΕΛΙΚΟ

2.090,88
271,81
2.362,69

ΣΥΝΟΛΟ
Αναγωγή σε τεµάχια: 3.077,72 µεταλλικά κουτιά των 410 γραµµαρίων, µε τιµή ανά τεµάχιο
0,6793 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13%
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 270/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

4

