ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 38/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 280/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 29242/13-11-2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κούρτης Γεώργιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για
έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης που
αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς στον πρόχειρο µειοδοτικό
διαγωνισµό για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015 σύµφωνα
µε τους όρους της µε 25287/24-09-2014 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσµατος
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, λόγω του κατεπείγοντος, προκειµένου να αρχίσει άµεσα η σίτιση των µαθητών του
Μουσικού Σχολείου Λευκάδας.
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. στη συνέχεια εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
2.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993),
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
4.την αριθµ.Γ2/3732/20-09-1988 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ.& ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 Β΄) «∆ωρεάν
σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων»,
5.την µε αριθµ.24435/15-09-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού,
6.την µε αριθµ. 215/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων και έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού σίτισης των µαθητών του
Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015, συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης,
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7.τη µε αριθµ.25287/2014 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού
σίτισης των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015,
8.τις αριθµ.282/2013 και 243/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις οποίες
ορίστηκαν οι Επιτροπές διαγωνισµού και αξιολόγησης,
9. τη µε αριθµ.257/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του από 06-102014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών σχετικό µε την αποσφράγιση και στον
έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό και στην έγκριση του από 20-102014 Πρακτικού της ίδιας Επιτροπής σχετικό µε απόρριψη της ένστασης της συµµετέχουσας
εταιρείας στο διαγωνισµό ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.,
10. τη µε αριθµ.277/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του από 05-112014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικό µε την αξιολόγηση τα τεχνικής προσφοράς της
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και την κάνει δεκτή στην
επόµενη φάση του διαγωνισµού,
11.το από 14-11-2014 Πρακτικό (αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών που αφορά στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
12. το από 14-11-2014 Πρακτικό (αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) της Επιτροπής
Αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούµαστε
• την έγκριση των από 14-11-2014 Πρακτικών των Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς
της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό της υπ΄αριθµ. 25287/2014 ∆ιακήρυξης εταιρείας µε την
επωνυµία ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
• την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού
Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.
25287/24-09-2014 ∆ιακήρυξης στην εταιρεία ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Παµβώτιδος
και Παπάγου 2 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ.:099805177 ∆.Ο.Υ.:Α,Β Ιωαννίνων, έναντι συνολικού ποσού
εβδοµήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (70.877,52)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, επειδή η
προσφερόµενη τιµή κρίνεται οικονοµική για τον ∆ήµο :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια
έτοιµου φαγητού

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ
140

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
140

ΑΞΙΑ (ευρώ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ /ΑΤΟΜΟ
∆ΑΠΑΝΗ
2,94
57.624,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

57.624,00
13.253,52
70.877,52

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
• την έγκριση των από 14-11-2014 Πρακτικών των Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς
της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό της υπ΄αριθµ. 25287/2014 ∆ιακήρυξης εταιρείας µε την
επωνυµία ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
• την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού
Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.
25287/24-09-2014 ∆ιακήρυξης στην εταιρεία ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Παµβώτιδος
και Παπάγου 2 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ.:099805177 ∆.Ο.Υ.:Α,Β Ιωαννίνων, έναντι συνολικού ποσού
εβδοµήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (70.877,52)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, επειδή η
προσφερόµενη τιµή κρίνεται οικονοµική για τον ∆ήµο :
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια
έτοιµου φαγητού

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ
140

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
140

ΑΞΙΑ (ευρώ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ /ΑΤΟΜΟ
∆ΑΠΑΝΗ
2,94
57.624,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

57.624,00
13.253,52
70.877,52

Αναπόσπαστα της παρούσης τα παρακάτω πρακτικά:

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
(παραλαβής και αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών)
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14-11-2014, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ.
συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.282/2013
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε µε την 234/2014 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, µετά τη µε αριθµ.πρωτ.εσ.1864/2014 πρόσκληση, προκειµένου να αξιολογήσει την
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για τη σίτιση των
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015 σύµφωνα µε τους όρους
της µε αριθµ.25287/24-09-2014 ∆ιακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Ροντογιάννη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος,
2 Καρύδη Ελένη, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, αναπληρωµατικό µέλος,
3 ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου,
αναπληρωµατικό µέλος.
Τα τακτικά µελη κ.Παπαδόπουλος Άγγελος και Πολίτης Άγγελος αν και κλήθηκαν
νόµιµα δεν παραβρέθηκαν γιατί ο µεν πρώτος συµµετέχει σε επιµορφωτικό
σεµινάριο που διεξάγεται στην Αθήνα από 13/11/2014 και ο δε δεύτερος παρέχει
την οριζόµενη µε την αριθµ.26865/2014 (Α∆Α:73ΓΘΩΛΙ-ΩΘΥ) απόφαση
∆ηµάρχου υπηρεσία του στη ∆.Ε.Απολλωνίων.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185
Β΄/23-03-1993),
2) τη µε αριθµ.25287/24-09-2014 ∆ιακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη σίτιση του
Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015
3) τη µε αριθµ.257/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του από 06-102014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών σχετικά µε την αποσφράγιση και στον
έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό καθώς και στην έγκριση του από
20-10-2014 Πρακτικού της ίδιας Επιτροπής σχετικό µε απόρριψη της ένστασης της συµµετέχουσας
εταιρείας στο διαγωνισµό ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.
4) τη µε αριθµ.277/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του από 05-112014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών και κάνει δεκτή στην επόµενη φάση του
διαγωνισµού τη συµµετέχουσα εταιρεία ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
5)τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και κατέγραψε τα
στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΞΙΑ (ευρώ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ /ΑΤΟΜΟ
∆ΑΠΑΝΗ
Προµήθεια
έτοιµου 140
140
2,94
57.624,00
φαγητού
ΣΥΝΟΛΟ
57.624,00
ΦΠΑ 23%
13.253,52
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
70.877,52
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα παραδοθεί στην Επιτροπή
αξιολόγησης προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισµού.
Για τη διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώστηκε, υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα.
Η Επιτροπή»

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
(αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών)
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 14-11-2014, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 13.00
συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.282/2013
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε µε την 234/2014 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, µετά τη µε αριθµ.πρωτ.εσ.1865/2014 πρόσκληση, προκειµένου να αξιολογήσει την
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για τη σίτιση των
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015 σύµφωνα µε τους όρους
της µε αριθµ.25287/24-09-2014 ∆ιακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Γεωργάκης Θωµάς, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος,
2 Μαρίνου Λαµπρινή, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185
Β΄/23-03-1993),
2) τη µε αριθµ.25287/24-09-2014 ∆ιακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη σίτιση των
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015
3) τη µε αριθµ.257/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του από 06-102014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών σχετικά µε την αποσφράγιση και τον
έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό καθώς και στην έγκριση του από
20-10-2014 Πρακτικού της ίδιας Επιτροπής σχετικά µε απόρριψη της ένστασης της συµµετέχουσας
εταιρείας στο διαγωνισµό ΖΑΧ/ΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.
4) τη µε αριθµ.277/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του από 05-112014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών και κάνει δεκτή στην επόµενη φάση του
διαγωνισµού τη συµµετέχουσα εταιρεία ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
5) το από 14-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών που αφορά στην
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
6)τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και κατέγραψε τα
στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια
έτοιµου φαγητού

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ
140

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
140

ΑΞΙΑ (ευρώ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ /ΑΤΟΜΟ ∆ΑΠΑΝΗ
2,94
57.624,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

57.624,00
13.253,52
70.877,52

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
α) τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ.
25287/24-09-2014 διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου,
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β) το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης ώστε να έχουν
εξασφαλιστεί συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό της διασφάλισης των
συµφερόντων του ∆ήµου (Πράξη IΤµήµα Ε.Σ.13/2012)
γ) το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή του ηµερησίου γεύµατος κατά άτοµο άνευ ΦΠΑ 2,94 ευρώ
είναι χαµηλότερη από
την τιµή των 3,00 ευρώ του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µε αριθµ. 25287/24-09-2014
διακήρυξης,
την τιµή των 3,00 ευρώ που δόθηκε σε προηγούµενους διαγωνισµούς για τη σίτιση του
Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 ,
δ)το γεγονός ότι η προσφερόµενη τιµή επί του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών σίτισης είναι
οικονοµική και συµφέρουσα για το ∆ήµο,
θεωρεί ότι πρέπει να προβεί στην κρίση για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο
21 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή
οµόφωνα γνωµοδοτεί
να κατακυρωθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός για τη η σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015 σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 25287/24-09-2014
∆ιακήρυξης στην εταιρεία ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Παµβώτιδος και Παπάγου 2 Ιωάννινα,
Α.Φ.Μ.:099805177 ∆.Ο.Υ.:Β Ιωαννίνων, έναντι συνολικού ποσού εβδοµήντα χιλιάδων οκτακοσίων
εβδοµήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (70.877,52) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, επειδή η προσφερόµενη τιµή κρίνεται οικονοµική για τον ∆ήµο :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια
φαγητού

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ
έτοιµου 140

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
140

ΑΞΙΑ (ευρώ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ /ΑΤΟΜΟ ∆ΑΠΑΝΗ
2,94
57.624,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα ως παρακάτω:
Η Επιτροπή»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 280/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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57.624,00
13.253,52
70.877,52

