ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 303/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13912/14-8-20 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 Κατωπόδη Νίκη
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 που διεξάγεται με
τους όρους της με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ.
Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, 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 δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της 268/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 67.709,60 ευρώ με
Φ.Π.Α., εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007118746).
Συνολικά στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) συμμετέχοντες.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 71/2020 (ΑΔΑ:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το από 11-08-2020 πρακτικό που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα στις 11-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημοτικό 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. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου
να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2020-2021.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
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1) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μαρίνου Λαμπρινή, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος
3) Δρακάτου Μαρία, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, 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 αριθμ. 268/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 5/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λευκάδας,
7) την αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξη του Δημάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. 1340/07-08-2020 πρόσκληση της
Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας για σύγκληση της παρούσας Επιτροπής.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας, η προσφορά
ο
της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», 80 χιλ. ΝΕΟΑΚ (Μπαθαρίστρα), Τ.Κ. 20100Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 999404941, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και έλαβε αριθμό πρωτ. 13633/11-08-2020 και ώρα 09:56 π.μ.
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Θέση Ντεβέ Τσαϊρ, Ανατολή Ιωαννίνων, Α.Φ.Μ. 099805177,
Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και έλαβε αριθμό πρωτ. 13634/11-08-2020 και ώρα 09:58 π.μ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το
Γραφείου Πρωτοκόλλου του Δήμου και αφού ενημερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Κατά την διαγωνιστική διαδικασία παραβρέθηκε η εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» κα Μπέκου Φωτεινή και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας
«ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Γκέγκας Φώτιος.
Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχώρησε τις προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και διαπίστωσε
ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων συμφωνούν με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των συμμετεχουσών
εταιρειών και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι ένας φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», ένας φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και ένας φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και προέβη στην
μονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νομότυπο και η
πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγμα των φακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στην μονογραφή και
σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αφού μονογράφτηκαν και σφραγίστηκαν παρέμειναν στην Επιτροπή
προκειμένου να αποσφραγιστούν στο τέλος της διαδικασίας της σημερινής συνεδρίασης.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με
την παρ. 2.4.3.1. «Δικαιολογητικά 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 και με την σειρά κατάθεσης των προσφορών:
«ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.»
Α. Στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
Αίτηση συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό.
Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.».
Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της επιχείρησης «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ» στις ικανότητες της οποίας θα στηριχθεί η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία.
Τα ανωτέρω ΤΕΥΔ πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Επιπλέον στον φάκελο βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας
της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», πρακτικά Δ.Σ. πιστοποιητικά Επιμελητηρίων,
υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό στήριξης με την επιχείρηση «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ»,
κατάλογος κυριότερων συμβάσεων, τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, περιγραφή τεχνικού
εξοπλισμού και μέτρα διασφάλισης ποιότητας.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Κατάλογος κυριότερων συμβάσεων ετών 2017,2018,2019.
β. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων.
γ. Φωτ/φα Πιστοποιητικών ISO 22000:2005, 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.».
δ. Πιστοποιητικά διαπίστευσης του φορέα πιστοποίησης.
ε. Φωτ/φα Πιστοποιητικών ISO 22000:2005, 9001:2015, 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007 της
ατομικής επιχείρησης «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ».
στ. Τεχνικές προδιαγραφές-μενού.
ζ. Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.».
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η. Χορήγησης άδειας λειτουργίας σε εγκατάσταση παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών (catering) με δραστηριότητα
μεταπώλησης στην ατομική επιχείρηση «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ».
θ. Άδειες και βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων για μεταφορά προϊόντων.
ι. Πλάνο έργου με αναφορά στο απασχολούμενο προσωπικό.
ια. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού και μέτρων διασφάλισης ποιότητας.
ιβ. Σύστημα διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού.
ιγ. Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων.
ιδ. Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
ιε. Πιστοποιητικά εγγραφής στα Επιμελητήρια.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή ομόφωνα
αποφασίζει να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.».
«ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Α. Στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
Αίτηση συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό.
Εξουσιοδότηση κατάθεσης προσφοράς και παράστασης στον διαγωνισμό.
Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της εταιρείας «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.».
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ πληροί τους όρους της διακήρυξης.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Τεχνική προσφορά και προδιαγραφές.
β. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.
γ. Κατάλογος με τις κυριότερες παραδόσεις σίτισης τα έτη 2017,2018,2019.
δ. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων.
ε. Φωτ/φα Πιστοποιητικών ISO 22000:2005, 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών
εταιρειών, οι οποίες έγιναν δεκτές στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στη μονογραφή και σφράγιση
κατά φύλλο των οικονομικών προσφορών, κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» τιμή ανά μερίδα γεύματος 2,65 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13%.
Συνολική τιμή προσφοράς 56.710,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 64.082,30 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.
β) «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» τιμή ανά μερίδα γεύματος 2,65 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13%. Συνολική τιμή
προσφοράς 56.710,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 64.082,30 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονομικές προσφορές που δόθηκαν από τις συμμετέχουσες
εταιρείες είναι ισότιμες.
Σύμφωνα με την παρ. 3.1.2. «Αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση ισότιμων
προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές».
Αφού ενημερώθηκαν οι παριστάμενοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών για την προβλεπόμενη
διαδικασία η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία της κλήρωσης κατά την οποία κληρώθηκε ως προσωρινή
ανάδοχος η εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.»
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 12783/29-07-2020 διακήρυξη του Δημάρχου.
2. την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Δήμου Λευκάδας.
3. τις υποβληθείσες προσφορές.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο
σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
6. το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας κλήρωσης.
7. την αντίστοιχη προσφερθείσα τιμή για την ίδια προμήθεια, για το σχολικό έτος 2019-2020, όπου ανήλθε στα
2,77 ευρώ ανά μερίδα γεύματος.
ομόφωνα προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή
ο
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», 80 χιλ. ΝΕΟΑΚ
(Μπαθαρίστρα), Τ.Κ. 20100- Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 999404941, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ως προσωρινής αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 20202021, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης και από οικονομική άποψη συμφέρουσα, με τιμή ανά μερίδα γεύματος 2,65 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13%
και συνολική τιμή προσφοράς 56.710,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 64.082,30 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
Λευκάδα, 11-08-2020
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Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών
1. Αθανίτης Αντώνιος …………………………
2. Μαρίνου Λαμπρινή …………………………
3. Δρακάτου Μαρία ………………….………»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.»
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. 4412/2016
•
Τους όρους της με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 11-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 που διεξάγεται με
τους όρους της με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης και συγκεκριμένα:
ο
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», 80 χιλ. ΝΕΟΑΚ
(Μπαθαρίστρα), Τ.Κ. 20100- Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 999404941, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ως προσωρινής αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 20202021, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης και από οικονομική άποψη συμφέρουσα, με τιμή ανά μερίδα γεύματος 2,65 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
13% και συνολική τιμή προσφοράς 56.710,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 64.082,30 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί
καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 303/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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