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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘ.631/2020

 

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου  
2020.” 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) και ειδικότερα των άρθρων 116,118 

και 120.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχει
4. τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16).
6. Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕ-

ΝΗΣ Ι»
7. Την αριθμ. 518/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση της συγκεντρω-

τικής μελέτης που αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του 
Δήμου - ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για 
εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021”

8. Την αριθμ. 518/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Καθορισμός των 
όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά μόνο βάσει της τιμής για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς 
του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προ-
σώπων 2020-2021”

9. Το αριθμ. 9828/5-6-2020   πρωτογενές  αίτημα  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών του
Δήμου Πρέβεζας.(20REQ006838757) για την προμήθεια γάλακτος.

10. Την  αριθμ. 388/2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δημάρχου σχετική με την
έγκριση  της  δαπάνης  και  τη  διάθεση  της  πίστωσης    και  τη  βεβαίωση του  Προϊσταμένου  της
Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης :  α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον
προϋπολογισμό του Δήμου ,β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με
αριθμό καταχώρησης 388 (Εγκεκριμένο αίτημα: 20REQ006845703)
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11. Το αριθμ.  16562/2-9-2020  πρωτογενές  αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών  Υπηρεσιών  του
Δήμου  Πρέβεζας  (20REQ007250530)  για  την  προμήθεια  γάλακτος  για  το  προσωπικό  που
απασχολείται στις σχολικές μονάδες του Δήμου.

12. Την  αριθμ. 534/22-9-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δημάρχου σχετική με
την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης    και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης :  α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον
προϋπολογισμό του Δήμου ,β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με
αριθμό καταχώρησης 534 στο μητρώο δεσμεύσεων (Εγκεκριμένο αίτημα: 20REQ007351484/2020-
09-22)

13. Την  αριθμ.  πρωτ.20876/27-10-2020   πρόσκληση  του  Δήμου  προς  κάθε  ενδιαφερόμενο  Οικονομικό
Φορέα.

14. Την αριθμ. 21459/3-11-2020 προσφορά της επιχείρησης με επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ » Δ/νση Σαμουήλ 37 Τ.Κ. 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Τηλ.6999970000 – Α.Φ.Μ. 119540879.

15. Τον από 6-11-2020 έλεγχο  των δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  τεχνικής  προσφοράς  τα  οποία
βρέθηκαν σύμφωνα με την πρόσκληση.

16. Την αριθμ. 21873/10-11-2020 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

17. Τον από 16-11-2020 έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης  τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα με την
πρόσκληση.

Α ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια με τίτλο:  “Προμήθεια  φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους
του Δήμου 2020.” στην επιχείρηση με επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ » Δ/νση Σαμουήλ
37 Τ.Κ. 45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Τηλ.6999970000 – Α.Φ.Μ. 119540879. 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι 17.304,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως

κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α  «Προμήθεια  γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας – της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π. & του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2020»
ΕΤΟΣ 2020 ΓΑΛΑ 

ΦΡΕΣΚΟ 
3,5% 
ΛΙΠΑΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Δαπάνη
(€)

Δ/νση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Μελέτη 
Ν.01/2020 
&Μελέτη 
Ν.02/2020

Φιάλη ενός λίτρου 17.245 0,888 15313,56

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α.

15313,56

Φ.Π.Α. 13% 1990,76

Συνολική δαπάνη 
με Φ.Π.Α.

17304,32

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά την έκδοση
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα
δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση:
i. «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ »
                                                                                                                        Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                                           Νικόλαος Γεωργάκος
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