ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 375/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 24360/2-12-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Γαζής Νικόλαος (αναπλ.)
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κα
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, που απουσίαζε.

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, κάλεσε τα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης
στα θέµατα που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 24360/2-12-19 πρόσκληση, λαµβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
Για το 2 θέµα, διότι υπάρχει άµεση ανάγκη της προµήθειας τροφίµων για την εύρυθµη λειτουργία
δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή, αποφασίζει για το
κατεπείγον, κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Γαζή Νικολάου που δηλώνει παρών.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 25-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση που αφορά στην προµήθεια
τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του
Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπ/σµού, Λογ/ρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε.
τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 – όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 – παρ.1θ, η Οικονοµική Επιτροπή «θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων,
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τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για
έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµοσίους υπαλλήλους».
Βάσει της 306/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του
Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας συντάχθηκε υπ αριθµ. πρωτ. 20997/16-10-2019
διακήρυξη του άγονου διαγωνισµού που προηγήθηκε και η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:
19PROC005726014).
Βάσει και της αριθµ. 332/2019/Α∆Α:Ψ789ΩΛΙ-1ΓΣ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µαταιώθηκε
η διαδικασία σύναψης σύµβασης του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια επειδή η διαδικασία
απέβη άγονη λόγω µη υποβολής προσφορών και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεση της και µε τους όρους συµµετοχής τους αναφερόµενους στην
υπ αριθµ. πρωτ. 20997/16-10-2019 διακήρυξη.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 223/2019 (Α∆Α:ΩΡ45ΩΛΙΞ6Ρ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 25/11/2019 πρακτικό αξιολόγησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προς την Οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη του της
εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ», Γολέµη
5-7, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082, ∆ΟΥ Λευκάδας, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού στις
κατηγορίες Α1, Α2, Α5, Α6, ∆1, ∆2, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2, διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε και από οικονοµική
άποψη συµφέρουσα. Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 25-11-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 223/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την προµήθεια
τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του
Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μπέλλη Χρυσάνθη, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Πάντζου Ζωή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθ. 7/2019 µελέτη του ∆ήµου, 6) την αριθµ. 20997/16-102019 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 7) την αριθµ. 332/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 8) την αριθµ. πρωτ. 23297/1811-2019 απόφαση του ∆ηµάρχου.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την πρόσκληση προθεσµίας, η
προσφορά του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ»,
Γολέµη 5-7, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082, ∆ΟΥ Λευκάδας και έλαβε αριθµό πρωτ. 23796/25-112019 και ώρα 09:46.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 12:00 π.µ., ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Καταχωρήθηκε η µοναδική προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της προσφοράς και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της συµµετέχουσας
εταιρείας και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι ένας φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», ένας φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και ένας φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά».
Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη
στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο
και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στην
µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί στο τέλος της διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
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3. Στο σηµείο αυτό και ώρα 12:20 µ.µ. προσήλθε υπάλληλος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Λευκάδας
και µας παρέδωσε κλειστό φάκελο προσφοράς της εταιρείας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ Ι.Κ.Ε.» η
οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό 23863/25-11-2019 και ώρα 12:15 µ.µ.
Η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα ότι η ανωτέρω προσφορά υποβλήθηκε εκπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του
∆ήµου και συνεπώς µε όσα ορίζονται στις παρ. 2.4.2.1. και 2.4.2.5. της διακήρυξης και συνεπώς την απορρίπτει
ως µη κανονική.
4. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα
µε την παρ. 2.4.3.1. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής
προσφοράς σύµφωνα µε την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά
αναφέρονται παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
β. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. περί εκλογής Προέδρου και εκπροσώπηση του Συνεταιρισµού.
γ. Ακριβές αντίγραφο καταστατικού του Συνεταιρισµού.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι εν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για
την αθέτηση των υποχρεώσεων του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ» όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ» πρόστιµα από τα αρµόδια όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι στην παρ. 2.2.3.4. της
διακήρυξης λόγοι αποκλεισµού.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
& ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ» απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του
Ν. 4412/2016.
η. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών του Συνεταιρισµού
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
θ. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης εκπροσώπησης εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
ι. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
ια. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ιβ. Βεβαίωση ενηµερότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ιγ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Λευκάδας.
ιδ. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή παύση εργασιών ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση ή αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση.
ιε. Αντίγραφα ποινικών µητρώων.
Κατόπιν ελέγχου η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται ότι τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν
τους όρους της διακήρυξης.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής ανεπιφυλάκτως των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
β. Υπεύθυνη δήλωση περί κατάθεσης τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς για τις υποοµάδες Α1, Α2, Α5, Α6,
∆1, ∆2, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2.
γ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται ότι για τα προσφερόµενα προϊόντα διατίθενται πιστοποιητικά
συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000 ή ισοδύναµα) και συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας των
τροφίµων-HACCP (EN ISO 22000:2005 ή ισοδύναµα) και θα προσκοµιστούν οποτεδήποτε ζητηθούν από την
Υπηρεσία.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Συνεταιρισµός αποδέχεται να σταλούν δείγµατα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον Συνεταιρισµό εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την
Υπηρεσία.
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προµηθευόµενα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης και θα είναι άριστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας
όπως αυτοί καθορίζονται από των κώδικα τροφίµων και ποτών, τις υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις, τις
σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της Ε.Ε.
Κατόπιν ελέγχου η Επιτροπή οµόφωνα δέχεται ότι τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς
πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΤΑΟΛ» και αφού προχώρησε στην
µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΟΜΑ∆Α Α’- ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
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Α1-∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α :
2.010,43
Φ.Π.Α. 13% :
261,36
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% : 2.271,79
ΟΜΑ∆Α Α’- ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α2 - ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α :
1.257,48
Φ.Π.Α. 13% :
163,47
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% : 1.420,95
ΟΜΑ∆Α Α’- ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α5 - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α :
1.222,54
Φ.Π.Α. 13% :
158,93
Τιµή µε Φ.Π.Α. 13% :
1.381,47
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α :
700,00
Φ.Π.Α. 24% :
168,00
Τιµή µε Φ.Π.Α. 24% :
868,00
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% & 24% : 2.249,47
ΟΜΑ∆Α Α’- ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α6 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α :
9.374,00
Φ.Π.Α. 13% :
1.218,62
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% : 10.592,62
ΟΜΑ∆Α ∆’-ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆1-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 10%
Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική
τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα
υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης του ∆ήµου ανέρχεται στο εξής ποσό:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
: 1.483,65
ΦΠΑ 13%
: 192,87
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% : 1.676,52
ΟΜΑ∆Α ∆’-ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆2΄-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 10%
Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική
τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα
υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης του ∆ήµου ανέρχεται στο εξής ποσό:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
: 1.329,45
ΦΠΑ 13%
: 172,83
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% : 1.502,28
ΟΜΑ∆Α Ε’-ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Ε1-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 5%
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Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική
τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα
υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης του ∆ήµου ανέρχεται στο εξής ποσό:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
:
238,20
ΦΠΑ 13%
:
30,97
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% :
269,17
ΟΜΑ∆Α Ε’-ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Ε2-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 5%
Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική
τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα
υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης του ∆ήµου ανέρχεται στο εξής ποσό:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
:
95,28
ΦΠΑ 13%
:
12,39
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% : 107,67
ΟΜΑ∆Α ΣΤ’- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΣΤ 1-∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 5%
Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική
τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα
υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης του ∆ήµου ανέρχεται στο εξής ποσό:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
:
441,00
ΦΠΑ 13%
:
57,33
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% :
498,33
ΟΜΑ∆Α ΣΤ’- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΣΤ 2-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 5%
Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική
τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν
ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες κρατήσεις θα
υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης του ∆ήµου ανέρχεται στο εξής ποσό:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
:
264,60
ΦΠΑ 13%
:
34,40
Συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 13% :
299,00
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
1. Την ανάδειξη του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣΤΑΟΛ», Γολέµη 5-7, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082, ∆ΟΥ Λευκάδας, ως προσωρινού
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αναδόχου της προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθµού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
από οικονοµική άποψη συµφέρουσα ως εξής:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 13.864,45 ευρώ και 15.666,83 ευρώ µε Φ.Π.Α. 13% για τις οµάδες Α1, Α2, Α5, Α6.
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 700,00 ευρώ και 868,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% για την οµάδα Α5.
Για τις οµάδες ∆1, ∆2, έκπτωση 10%επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης σύµφωνα
µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης
Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
Για τις οµάδες Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2 έκπτωση 5% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης
σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
2. Για τις παρακάτω οµάδες και υποοµάδες αυτών δεν κατατέθηκε καµία προσφορά και η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση απέβη άγονη.
ΟΜΑ∆Α Α’- ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Α3-∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ
Α4-∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΟΜΑ∆Α Β’-ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Β1-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Β2-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Β3-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ
Β4-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΟΜΑ∆Α Γ΄-ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
Γ1-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Γ2΄-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Γ3-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ
Γ4-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΟΜΑ∆Α ∆’-ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆3΄-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ
∆4΄-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΟΜΑ∆Α Ε’-ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Ε3-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ
Ε4-ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
ΟΜΑ∆Α ΣΤ’- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΣΤ 3 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΥΧΟΥ
ΣΤ 4- ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:»
Επιπλέον, ενηµερώνουµε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ότι πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µε
αριθµ.πρωτ.:23884/25-11-2019 και ώρα 13:55
σφραγισµένος φάκελος της εταιρείας ΑΙΑΝΤΑΣΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. που αφορά στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
αποφασίσει περί έγκρισης των ανωτέρω πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, πρότεινε να γίνει αποδεκτό το
πρακτικό της επιτροπής και λόγω τους κατεπείγοντος του θέµατος, να προσφύγουµε στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για τις οµάδες και υποοµάδες αυτών που δεν κατατέθηκε
καµία προσφορά, µέχρι 6-12-2019.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, δηλώνει παρών.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
• Την πρόταση του Προέδρου της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
α) Την έγκριση του από 25-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση που αφορά στην προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των
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δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας
β) Την ανάδειξη του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣΤΑΟΛ», Γολέµη 5-7, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082, ∆ΟΥ Λευκάδας, ως προσωρινού αναδόχου της
προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθµού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα
ως εξής:
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 13.864,45 ευρώ και 15.666,83 ευρώ µε Φ.Π.Α. 13% για τις οµάδες Α1, Α2, Α5, Α6.
Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 700,00 ευρώ και 868,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% για την οµάδα Α5.
Για τις οµάδες ∆1, ∆2, έκπτωση 10%επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης σύµφωνα µε τα
δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
Για τις οµάδες Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2 έκπτωση 5% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης σύµφωνα
µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιµής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού.
γ) για τις οµάδες για τις οποίες η διαδικασία απέβη άγονη την επανάληψη της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µε προθεσµία υποβολής προσφορών έως τις 6-12-2019 και ώρα 10:30 π.µ.,
διότι µετά από δύο άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες καθίσταται άµεση η ανάγκη για την προµήθεια των ειδών
των Οµάδων Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, ∆3, ∆4, Ε3, Ε4, ΣΤ3, ΣΤ4 για την εύρυθµη λειτουργία των
δηµοτικών Παιδικών Σταθµών Βλυχού, Καρυάς, Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 375/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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