ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 45ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 281/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα την 26 του μήνα Σεπτέμβριου του
έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ. 21388/22-9-17 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Κων/νος Σέρβος, προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 4-09-2017 και 11-09-2017
πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος
για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2017 της με αριθμό Διακήρυξης 16655/26-07-2017,
που αφορά στην αποσφράγιση –αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. ομόφωνα αποφασίζει τη συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης θέματος σχετικά με έγκριση των από 4-09-2017 και 11-09-2017 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του
Δήμου Λευκάδας έτους 2017 της με αριθμό Διακήρυξης 16655/26-07-2017, που αφορά στην αποσφράγιση –
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2)Τη με αριθμ.10/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
3) Οι με αριθμ.Α-340, Α-341, Α-342, Α-343, Α-344, Α-345, Α-346, Α-352 Π.Α.Υ. οι οποίες καταχωρήθηκαν στο
μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου.
4) Το με αριθμ.370/21-03-2017 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ
17REQ005949732 2017-03-21/ 17REQ001675389 2017-07-11.
5) Η με αριθμ. 67/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΟΕΕΩΛΙ-ΗΤΙ, με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με τις αναληφθείσες Π.Α.Υ.
6) Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ001675410.
7) Η με αριθμ.209/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017 με συνοπτικό διαγωνισμό, εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι σχετικής διακήρυξης.

1

8) Τη με αριθμ.16655/26-07-2017/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2017.
9) Τη με αριθμ.233/2017-ΑΔΑ:ΩΩ80ΩΛΙ-ΨΣΡ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το
από 10-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορούσε στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών.
10) Το από 04-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που
αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών στον διαγωνισμό, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα στις 04-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε συνέχεια της από 10/08/2017
συνεδρίασης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν 121/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια της από 10/08/2017 συνεδρίασης,
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ (Αριθμ. Διακήρυξης
16655/26.07.2017)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Δήμητρα Ροντογιάννη δημοτική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Ελένη Καρύδη, δημοτική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος
3) Ευτυχία Σάντα, δημοτική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τακτικό μέλος.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το από 10/08/2017 πρακτικό της προχώρησε στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί. Αφού αποσφράγισε τον κλειστό φάκελο
προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή κατά φύλλο των οικονομικών προσφορών Π1- Ανδρέας Αλ.
Σκουριάς, , Π2- Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε., Π3- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΚΑΒΟΣ και Π4- ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Οικονομική προσφορά σε
ευρώ
Π1
Ανδρέας Αλ. Σκουριάς
40.902,93
Π2
Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε
32.624,95
Π3
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΚΑΒΟΣ
33.111,89
Π4
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
32.624,95
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 16655/26-07-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. Το γεγονός ότι οι οικονομικές προσφορές Π2-Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε και Π4-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) και είναι οι συμφερότερες για το Δήμο αφού είναι
και οι χαμηλότερες.
5. Την παρ. 6 του άρθρου 19 της υπ΄αρ. 16655/26.07.2017 διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία
σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
(προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιμες προσφορές,
ομόφωνα αποφασίζει να συνεδριάσει την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου, παρουσία των εκπροσώπων των εταιρειών Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε και
Σταματόπουλος Σταμάτης & ΣΙΑ Ε.Ε. οι οποίοι είχαν ισότιμες προσφορές (32.624,95 €), προκειμένου να
επιλέξει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»
11) Το με αριθμ.19832/05-09-2017 έγγραφο της Επιτροπής στις επιχειρήσεις που πρόσφεραν ισότιμες
προσφορές για την ενημέρωσή τους ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη.
12) Το από 11-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που
αφορά στην κλήρωση μεταξύ ισότιμων οικονομικών προσφορών στον διαγωνισμό, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα στις 11-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε συνέχεια της από 04/09/2017
συνεδρίασης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν 121/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια της από 10/08/2017 συνεδρίασης,
προκειμένου να προβεί στην διενέργεια κλήρωσης των ισότιμων οικονομικών προσφορών που
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κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ
(Αριθμ. Διακήρυξης 16655/26.07.2017)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Δήμητρα Ροντογιάννη, δημοτική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
της Επιτροπής
2) Ελένη Καρύδη, δημοτική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος
3) Άγγελος Παπαδόπουλος, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας, αναπληρωματικό
μέλος.
Στην διαδικασία κλήρωσης εκλήθησαν με το υπ΄ αριθ. 19832/05-09-2017 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης οι ανωτέρω προσφέρουσες εταιρείες.
Παρευρέθηκε μόνο η εξουσιοδοτείσα από τον νόμιμο εκπρόσωπο Νικόλαο Ναυρινιάδη της εταιρείας Ν.
Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε., κα Παρθένα Ιεροπούλου, με ΑΔΤ ΑΙ 830466.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το από 04/09/2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών προχώρησε σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 της υπ΄αριθ. 16655/26-07-2017
διακήρυξης στην διενέργεια κλήρωσης των ισότιμων οικονομικών προσφορών, οι οποίες ήταν και οι
συμφερότερες για το Δήμο Λευκάδας. Οι ισότιμες προσφορές είναι οι :
Π2-Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε με προσφορά 32.624,95 με Φ.Π.Α. και
Π4-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με προσφορά 32.624,95 με Φ.Π.Α.
Πραγματοποιήθηκε κλήρωση ενώπιον της ανωτέρω εξουσιοδοτείσας κας Παρθένας Ιεροπούλου κατά
την οποία κληρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας η εταιρεία Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε
με προσφορά 32.624,95 με Φ.Π.Α
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως:…»
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
α) την έγκριση των από 4-09-2017 και 11-09-2017 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας
έτους 2017 της με αριθμό Διακήρυξης 16655/26-07-2017, που αφορά στην αποσφράγιση –αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
β)Την ανάδειξη της επιχείρησης Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα Σεβαστειανά Σκύδρας Τ.Κ. 58500, Δ.Ο.Υ
Έδεσσας, Α.Φ.Μ.:998524941 ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου για το έτος 2017, διότι γιατί η προσφορά του είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και πρόσφερε τη χαμηλότερη
τιμή, όπως προέκυψε μετά από κλήρωσή της με ισότιμη οικονομική προσφορά.»
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 4-09-2017 και 11-09-2017 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας
έτους 2017 της με αριθμό Διακήρυξης 16655/26-07-2017, που αφορά στην αποσφράγιση –αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
β)Την ανάδειξη της επιχείρησης Ν. Ναυρινιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα Σεβαστειανά Σκύδρας Τ.Κ. 58500, Δ.Ο.Υ
Εδεσσας, Α.Φ.Μ.:998524941 ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου για το έτος 2017, διότι γιατί η προσφορά του είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και πρόσφερε τη χαμηλότερη
τιμή, όπως προέκυψε μετά από κλήρωσή της με ισότιμη οικονομική προσφορά.
Κατά της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 281/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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