
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.213/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:Έγκριση του πρακτικού Νο 1 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού που 
         αφορά στην «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας
         έτους 2017»

     

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.6759/16-03-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1.Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 26ο θέμα, παρουσίασε   την  εισήγηση  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Aθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής: 

 «…Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό No 1 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους 2017».  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους 2017»
(Διακήρυξη αρ. Πρωτ. 4117/17-02-2017)

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας, οδός Ελευθέριου Βενιζέλου 2, Πρέβεζα Τ.Κ. 48100, σήμερα την  02-03-2017 ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα  10.00π.μ., οι κατωτέρω αναφερόμενοι :

Α/Α Επώνυμο - όνομα Ιδιότητα Παρατηρήσεις
1 Τσουτσάνη Αθανασία Δημοτική  υπάλληλος 1ο αναπληρωματικό  μέλος της Επιτροπής
2 Κιτσαντά Μάρθα Δημοτική  υπάλληλος 2ο τακτικό μέλος της Επιτροπής
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3 Μπόμπορης Σταύρος Δημοτικός υπάλληλος 3ο τακτικό μέλος της Επιτροπής

που αποτελούν την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών που  συγκροτήθηκε  βάσει  της  ΑΔΣ 18/2017
(ΑΔΑ: ΨΓΦΤΩΞΧ-ΩΨΑ), συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους 2017»
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του συνόλου των ειδών (ή
ακέραιων ομάδων ειδών εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη).

Διακήρυξης της δημοπρασίας είναι η αριθ. Πρωτ  4117/17-02-2017   που δημοσιεύθηκε σε πλήρη μορφή
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας,  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΣ)  με  ΑΔΑΜ:  17PROC005815946, περίληψη  αναρτήθηκε  στο  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  με  ΑΔΑ:  ΩΞΠΓΩΞΧ-8Ν8,  και
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες :

Α/Α Εφημερίδες δημοσίευσης Τόπος έκδοσης Αριθμός φύλλου
1 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

όπου  προσκλήθηκαν  όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  να  δώσουν  τις  προσφορές  τους  με  τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά, λαμβάνοντας επίσης γνώση των : 
 των όρων της διακήρυξης της  προμήθειας  «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου
Πρέβεζας έτους 2017»
 την τεχνική μελέτη με τα επιμέρους τεύχη, πίνακες & παραρτήματα,

 των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής : ① ΑΟΕ 134/2017 (Έγκριση διενέργειας προμήθειας -διάθεση πίστωσης-
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του Συνοπτικού διαγωνισμού),

Η  Επιτροπή  συνεδριάζοντας  δημόσια  κηρύσσει  την  έναρξη  της  Δημοπρασίας.  Δέχεται  τις  προσφορές  των
ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου που έχει ορισθεί από τη διακήρυξη. Ελέγχει το αυτοπρόσωπο ή τα
πληρεξούσια  ή  εξουσιοδοτήσεις  των  εκπροσώπων,  το  ονοματεπώνυμο  και  τη  διεύθυνσή  τους,  αριθμώντας,
μονογραφώντας και καταχωρώντας τους φακέλους προσφορών με τη σειρά επίδοσης στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
(υποβληθείσες προσφορές)

Α/Α Επωνυμία
Ονοματεπώνυμο καταθέτοντος την

προσφορά

1 ΚΑΚΑΒΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

Η Επιτροπή ελέγχει & διαπιστώνει πως δεν έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου άλλες προσφορές που να
αφορούν τον τρέχοντα διαγωνισμό.

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Επιτροπή σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης αποσφραγίζει το φάκελο καθεμιάς προσφοράς, προβαίνει σε
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφοντας και σφραγίζοντας όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι
φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων προσφοράς υπογράφονται από την Επιτροπή διαγωνισμού και
παραμένουν κλειστοί (σφραγισμένοι).

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία και δηλώσεις που προβλέπονται από
την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού καταγράφονται  αναλυτικά από την επιτροπή στον παρακάτω πίνακα
δικαιολογητικών που ακολουθεί :

Πίνακας 
(Δικαιολογητικά Προσφορών)

Α/Α Υποβληθέν Δικαιολογητικό
ΚΑΚΑΒΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

1 Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΤΕΥΔ

2
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3

4

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή συνεδριάζει  μυστικά, ελέγχει τα
δικαιολογητικά  και  αποφασίζει  για  αυτούς  που  αποκλείονται.  Καθιστώντας  και  πάλι  την  συνεδρία  δημόσια,  ο
Πρόεδρος  της  Επιτροπής  ανακοινώνει  τους  αποκλειόμενους  από  τον  διαγωνισμό  καθώς  και  τους  λόγους  του
αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα και την σφραγισμένη τους τεχνική και
οικονομική  προσφορά.  Έτσι  αποκλείονται  της  περαιτέρω  διαδικασίας  της  δημοπρασίας  οι  αναγραφόμενοι  στον
Πίνακα 3 που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
(Αποκλειόμενοι της περαιτέρω διαδικασίας)

Α/Α Επωνυμία αποκλειόμενων προμηθευτών Παρατηρήσεις
1 ..................................0..............................................

2

Προκύπτει  από τα ανωτέρω ότι  οι  έγκυρες προσφορές που θα αξιολογηθούν στη συνέχεια  ως προς τις
τεχνικές  και  ακολούθως ως προς τις οικονομικές προσφορές διαμορφώνονται ως εξής σύμφωνα με τη σειρά
κατάθεσης τους στον πίνακα  που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Έγκυρες προσφορές)

Α/Α Επωνυμία αποδεκτών προμηθευτών Παρατηρήσεις
1 ΚΑΚΑΒΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όλα  τα  δικαιολογητικά  του  φακέλου  της  Τεχνικής  προσφοράς  καθώς  και  τα  απαραίτητα  στοιχεία  και
δηλώσεις  που προβλέπονται  από την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού καταγράφονται  αναλυτικά από την
επιτροπή στον παρακάτω πίνακα  δικαιολογητικών που ακολουθεί :

Πίνακας 
(Τεχνικά στοιχεία προσφοράς)

Α/Α Υποβληθέν Δικαιολογητικό
ΚΑΚΑΒΟΣ  Ι.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ISO
22000  2005  (ΣΥΣΚ.ΑΝΑΣΥΣΚ.ΔΙΑΝ.
ΠΡΟΙΟΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ).

3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ISO
9001 2008 (ΣΥΣΚ.ΑΝΑΣΥΣΚ.ΔΙΑΝ. ΠΡΟΙΟΝ.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ).

4
ΥΠEΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ  Ν.1599/1986
(ΠΕΡΙ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ).

5
ΥΠEΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ  Ν.1599/1986
(ΠΕΡΙ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΖΑΓΟΡΙ
-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ).
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6

ΥΠEΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ  Ν.1599/1986
(ΠΕΡΙ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ).

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που έγιναν δεκτές κατά τα ανωτέρω και
λαμβάνοντας υπόψη: 
Τις έγκυρες & αποδεκτές προσφορές,
Τη συμφωνία των προσφορών προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης,

Απορρίπτει τις παρακάτω προσφορές:

Α/Α
Επωνυμία διαγωνιζόμενων με απορριφθείσα

προσφορά
Λόγος απόρριψης

1 .................................................................................................

2

Δέχεται  τις  παρακάτω προσφορές,  καθώς είναι  σύμφωνες με  τις  τεχνικές προδιαγραφές και  τους
όρους της διακήρυξης:

Α/Α
Επωνυμία διαγωνιζόμενων με αποδεκτή τεχνική

προσφορά
Παρατηρήσεις

1 ΚΑΚΑΒΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

Οι φάκελοι των προσφορών που απορρίφθηκαν θα επιστραφούν στους αποκλεισθέντες.

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Για την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η
χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα
στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

Η  κατακύρωση τελικά γίνεται  στον προμηθευτή  του οποίου η προσφορά είναι  αποδεκτή με  βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.»

Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και  κατέγραψε τις  προσφερόμενες τιμές
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Επωνυμία διαγωνιζόμενου

Προϋπολογι
σθείσα

δαπάνη (με
ΦΠΑ)

Προσφερθεί
σα τιμή (με

ΦΠΑ)

Ποσοστό
έκπτωσης

1 ΚΑΚΑΒΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31678,12 26076,43 15,00%

2

3

4

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με βάση τα οποία κρίθηκε η εγκυρότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό,
2) Τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές που βρέθηκαν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης & της οικείας
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μελέτης,
3) Τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων,
4) Την αριθμ.  4117/17-02-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου,
5) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή :

Α) Την έγκριση του N.1 Πρακτικού Δημοπρασίας.

Β) Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την επιχείρηση :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΜ

ΚΑΚΑΒΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ 37, 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 119540879 /ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

επειδή από την υποβληθείσα προσφορά προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του Δήμου ως προς την ποσότητα
& ποιότητα των ειδών, καθώς επίσης η προσφερθείσα τιμή κρίνεται  ιδιαίτερα ικανοποιητική & συμφέρουσα για το
Δήμο  επειδή  η  έκπτωση  που  προκύπτει  είναι  15%.   Επίσης  είναι  συγκριτικά   χαμηλότερη   από  παλαιότερες
συμβάσεις...».

  Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

  Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 την εισήγηση της υπηρεσίας

 την αρ. 134/2017 ΑΟΕ  (ΑΔΑ  Ψ69ΨΩΞΧ-ΦΨΦ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το  Πρακτικό  Νο 1 του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια γάλα-
    κτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους 2017».  

2. Κηρύσσει  προσωρινό μειοδότη τov ΚΑΚΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη  γιατί από την υποβλη-
θείσα προσφορά προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του Δήμου ως προς την ποσότητα &
ποιότητα των ειδών, καθώς επίσης η προσφερθείσα τιμή κρίνεται  ιδιαίτερα ικανοποιητική &
συμφέρουσα για το Δήμο επειδή η έκπτωση που προκύπτει είναι 15%.  Επίσης είναι συγκριτι-
κά  χαμηλότερη  από παλαιότερες συμβάσεις.

  

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 213/2017.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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