ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 27/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 219/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μήνα Σεπτεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 18998/3-9-2015 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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6
7.
8.
9.

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

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, προσήλθε μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης και πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 12ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.16705/05-08-2015 διακήρυξη.
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:
«Έχοντας υπόψη:
1.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2.τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
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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.Δ.Δ.Α. «Εφαρμογή διατάξεων
Ν.3463/2006».
6. την αριθμ. 87/2015 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
7.την αριθμ.16338/30-07-2015 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Λευκάδας, για το έτος 2015.
8.την αριθμ. 187/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού.
9.την αριθμ.16705/05-08-2015 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.
10.την προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
11.το από 24-08-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας.
12.το από 27-08-2015 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην αξιολόγηση
της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας.
13.το από 27-08-2015 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορά στην
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας.
14. το από 27-08-2015 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, σύμφωνα με
το οποίο γνωμοδοτεί:
Α. Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφορά της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», Σούπερ Μάρκετ-Καφέδες, ταχ. δ/νση Ε. Ζάκκα 13-Πλατεία Αγ. Μηνά, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα,
Α.Φ.Μ. 082954615, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, επειδή η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο ανέρχεται σε 0,751
ευρώ, η οποία υπερβαίνει την τιμή μονάδας της υπ’ αριθμ. 87/2015 μελέτης του Δήμου, που ορίζει
τιμή μονάδας 0,90 ευρώ ανά λίτρο και αναγόμενη σε τιμή μονάδας ανά τεμάχιο σε 0,6948 ευρώ.
Β. Να επαναληφθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σε ότι
αφορά την τιμή μονάδας του προσφερόμενου είδους, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον
συμμετοχής και να ευδοκιμήσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. την έγκριση των από 24-08-2015 και 27-08-2015 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών καθώς και των από 27-08-2015 πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
Β. Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφορά της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», Σούπερ Μάρκετ-Καφέδες, ταχ. δ/νση Ε. Ζάκκα 13-Πλατεία Αγ. Μηνά, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα,
Α.Φ.Μ. 082954615, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, επειδή η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο ανέρχεται σε 0,751
ευρώ, η οποία υπερβαίνει την τιμή μονάδας της υπ’ αριθμ. 87/2015 μελέτης του Δήμου, που ορίζει
τιμή μονάδας 0,90 ευρώ ανά λίτρο και αναγόμενη σε τιμή μονάδας ανά τεμάχιο σε 0,6948 ευρώ.
Γ. Να επαναληφθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σε ότι
αφορά την τιμή μονάδας του προσφερόμενου είδους, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον
συμμετοχής και να ευδοκιμήσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.»
Στη συνέχεια, ενημέρωσε περαιτέρω την Ο.Ε. ο κ. Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/μενος Τμήματος
Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου.
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 24-08-2015 και 27-08-2015 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών καθώς και των από 27-08-2015 πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
Β. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», Σούπερ Μάρκετ-Καφέδες, ταχ. δ/νση Ε. Ζάκκα 13-Πλατεία Αγ. Μηνά, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα,
Α.Φ.Μ. 082954615, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, επειδή η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο ανέρχεται σε 0,751
ευρώ, η οποία υπερβαίνει την τιμή μονάδας της υπ’ αριθμ. 87/2015 μελέτης του Δήμου, που ορίζει
τιμή μονάδας 0,90 ευρώ ανά λίτρο και αναγόμενη σε τιμή μονάδας ανά τεμάχιο σε 0,6948 ευρώ.
Γ. Να επαναληφθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός, για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015, με τους ίδιους όρους και τεχνικές
προδιαγραφές της αρχικής διακήρυξης.
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Ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η Τετάρτη 23/9/2015 και ώρα 10:00.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 219/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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