
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  του  πρακτικού  Νο 2  ελέγχου δικαιολογητικών  κατακύρωσης   του
συνοπτικού  διαγωνισμού  που  αφορά  στην  «Προμήθεια  γάλακτος  εργατοτεχνικού
προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους 2017»

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  6   Απριλίου  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.8354/31-03-2017  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. Παππάς Δημήτριος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος       2. Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος

 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής:  

«..Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους
2017»  και παρακαλούμε για την έγκριση του.

                                                       ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.2
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 30-3-2017 ημέρα της
εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 11:00, 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
3 Μπόμπορης Σταύρος Δημοτικός υπάλληλος 3ο τακτικό μέλος της Επιτροπής

που αποτελούν την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών που συγκροτήθηκε βάσει  της  ΑΔΣ 18/25017
(ΑΔΑ: ΨΓΦΤΩΞΧ-ΩΨΑ), συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  για την αποσφράγιση
των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  με  τίτλο  «Προμήθεια  γάλακτος  εργατοτεχνικού
προσωπικού Δήμου  Πρέβεζας  έτους  2017»  . τα  οποία  προσκομίσθηκαν  από  τον  προμηθευτή  κ.  Κακαβό
Δημήτριο του Ιωάννη (αρ. πρωτ. 8196/30-3-2017) μετά και την της 
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Με το αριθμ. Ν.1 πρακτικό της η επιτροπή εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή  την ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη  της  προμήθειας  γάλακτος  για  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Δήμου  την  επιχείρηση   “ΚΑΚΑΒΟΣ  Ι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “ με διεύθυνση επιχείρησης Σαμουήλ 37 45333 Ιωάννινα και Α.Φ.Μ. 119540879 ΔΟΥ Ιωαννίνων.

Με την αρίθμ. 213/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την εισήγηση της επιτροπής.

Η  Δν/ση  Διοικητικών  Υπηρεσιών  απέστειλε  την  αρίθμ.  7732/27-3-2017  πρόσκληση  προς  την επιχείρηση
“ΚΑΚΑΒΟΣ  Ι.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  “  με  διεύθυνση  επιχείρησης  Σαμουήλ  37  45333  Ιωάννινα  και  Α.Φ.Μ.  119540879  ΔΟΥ
Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση απέστειλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο  ο οποίος έλαβε αριθμ.
πρωτ. 8196/30-3-2017.

Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και στον ΄λεγχο των δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα κάτωθι:

● Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

● Φορολογική ενημερότητα

● Ασφαλιστική ενημερότητα  ΕΦΚΑ

● Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ για το προσωπικό της.

● Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

● Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι  δεν τελεί  υπό  πτώχευση,πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη
κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία( αριθμ. πρωτ.1362/2017).

● Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων  ότι  δεν  έχει  ανοίξει  ή  εξελίσσεται   διαδικασία  πτωχευτικής
εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.4013/2011.(αριθμ.  πρωτ.  1365/2017).

● Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση , ούτε εκκρμεί αίτηση για υπαγωγή
της επιχείρησης ειδικής εκκαθάρισης.(αριθμ.  πρωτ.1364/2017)

● Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση
ούτε υπό διαδικασία έκδοσης τέτοιας απόφασης.(αριθμ. πρωτ. 1363/2017)

● Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης

● ISO 22000:2005 Της Επιχείρησης ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡ.-ΝΤΟΥΜΑΣ Α.Ε.Ε.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης .
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την αριθμ.  4117/17-02-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου,
2) Το Ν1.πρακτικό της και την αρίθμ. 213/2017 απόφασή της η Οικονομικής Επιτροπής.
3) Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  προσκόμισε  η  επιχείρηση  “ΚΑΚΑΒΟΣ  Ι.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  “  με  διεύθυνση

επιχείρησης Σαμουήλ 37 45333 Ιωάννινα και Α.Φ.Μ. 119540879 ΔΟΥ Ιωαννίνων,τα οποία είναι σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης.

4) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή :

Α) Την έγκριση του N.2 Πρακτικού  της Δημοπρασίας.

Β) Την κατακύρωση της προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους 2017
στην επιχείρηση :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΜ

ΚΑΚΑΒΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ 37  Τ.Κ. 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 ικανοποιητική & συμφέρουσα για το Δήμο..…».
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       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)

 την αρ.213/2017 ΑΟΕ περί επικύρωσης του πρακτικού Νο1 Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Α. Εγκρίνει  το  Πρακτικό  Νο  2 ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης   του  συνοπτικού
διαγωνισμού  που  αφορά  στην  ««Προμήθεια  γάλακτος  εργατοτεχνικού  προσωπικού  Δήμου
Πρέβεζας έτους 2017».

Β. Kατακυρώνει  την προμήθεια  γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Πρέβεζας έτους
2017 στην επιχείρηση :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΜ

ΚΑΚΑΒΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ 37  Τ.Κ. 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
ικανοποιητική & συμφέρουσα για το Δήμο .

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  266/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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