
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.218/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  1ου πρακτικού  αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής
-τεχνικής  προσφοράς  διαγωνισμού,  που  αφορά  στην  «Προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος
εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας» » και έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών  προσφορών  διαγωνισμού   που  αφορά  στην  «Προμήθεια  φρέσκου γάλακτος
εργαζομένων  Δήμου Πρέβεζας»

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 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.7556/13-04-2018 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  2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος  3.  Παππάς Δημήτριος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος  4.  Κωστούλας Βασίλειος 
     5.  Κατέρης Κωνσταντίνος

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από  τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

  O Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη των μελών της  Ο.Ε  ότι  με  την αριθμ.216/2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω θέμα είναι
κατεπείγον  λόγω της άμεσης ανάγκης διανομής φρέσκου γάλακτος  στους εργαζομένους του Δήμου.  
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε  την εισήγηση  της
Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής:  
 «...Σας αποστέλλουμε το  1ο  πρακτικό  αποσφράγισης και  αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών
διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  εργαζομένων  Δήμου Πρέβεζας» καθώς
και  το  2ο  πρακτικό  αποσφράγισης και  αξιολόγησης οικονομικών  προσφορών  διαγωνισμού   που
αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  εργαζομένων  Δήμου Πρέβεζας».

              Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1

Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών  τεχνικών  προσφορών  διαγωνισμού που
αφορά στην  « προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος »

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 2-4-2018, ημέρα Δευτέρα,  συνήλθε  η
Επιτροπή  Διαγωνισμού  που  συγκροτήθηκε  με  την   612/2017  (ΑΔΑ  7ΜΥ6ΟΞΧ-ΦΗΦ) απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
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προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας
έτους 2018», σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 4486/2-3-2018  διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από
τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πρόεδρος Επιτροπής
ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τακτικό Μέλος Επιτροπής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Η επιτροπή,  για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,  συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια,(όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης)  και  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό α/α 54894 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του διαγωνισμού,
προσφορά από τους παρακάτω προμηθευτές: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α/Α  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 91850
2 ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 93359

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον
η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επιπλέον η  επιτροπή κατά την φάση αυτή της διαδικασίας παρέλαβε τους αντίστοιχους ενσφράγιστους
φάκελους των προσφορών που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι ανωτέρω προμηθευτές, σύμφωνα με το άρθρο 12
της διακήρυξης ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ……………. 91850 6617/28-3-2018
2 ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 93359 6706/29-3-2018

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών  που  υπέβαλλαν  οι  ανωτέρω συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς  τόσο  ηλεκτρονικά  όσο  και
εγγράφως και κατέγραψε αυτά στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΚΑΒΟΣ Ι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΤΕΤΣΙΚΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΚΑΙ

…………….
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ΣΙΑ ΟΕ.
Δικαιολογητικό Δικαιολογητικό

1
Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής 
Ε.Ε.Ε.Π.

Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής

Ε.Ε.Ε.Π.

2
Τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης 
δήλωσης  ΤΕΥΔ………

Τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης…ΤΕΥΔ……

3

Υπεύθυνη δήλωση  
της παρ.4 του 
άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986…για οτι
το προϊόν πληροί τις
τεχνικές 
προδιαγραφές 

Υπεύθυνη δήλωση
της παρ.4 του
άρθρου 8 του

Ν.1599/1986…για οτι
το προϊόν πληροί τις

τεχνικές
προδιαγραφές 

4

Υπεύθυνη δήλωση  
της παρ.4 του 
άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986…για οτι
το προϊόν έχει 
πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης  με 
Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς 

Πιστοποιητικό ISO
διαχείρισης
ποιότητας

εργοστασίου

5

Πιστοποιητικό ISO 
διαχείρισης 
ποιότητας 
εργοστασίου

Πιστοποιητικό ISO
διαχείρισης
ποιότητας

εργοστασίου

6
Πιστοποιητικό EN   
ISO εργοστασίου

Πιστοποιητικό EN
ISO εργοστασίου

Λοιπά 
δικαιολογητικά 

Λοιπά
δικαιολογητικά

Πιστοποιητικό 
εγγραφής  στο 
Μητρώο  
Επιμελητηρίου

Πιστοποιοητικό
ΓΕΜΗ

Βεβαίωση έναρξης 
εργασιών 
επιχείρησης 

Βεβαίωση έναρξης
εργασιών

επιχείρησης 
Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά

Άδεια ίδρυσης 

Βεβαίωση
κτηνιατρικής
Εργοστασίου
παραγωγής

ΚΑΔ Εταιρίας

 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών

συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  που  υπέβαλαν  οι  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς  τόσο

ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Η προσφορά του συμμετέχοντα  «ΚΑΚΑΒΟΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »   είναι σύμφωνη με τους όρους της

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

2. Η προσφορά του συμμετέχοντα  «ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»  είναι σύμφωνη με τους

όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο 2

Αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών   προσφορών   διαγωνισμού  που  αφορά  στην
«Προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας»

  Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 17-4-2018, ημέρα Τρίτη, συνήλθε η Επιτροπή
Διαγωνισμού  που συγκροτήθηκε  με  την  612 /2017(ΑΔΑ 7ΜΥ6ΟΞΧ-ΦΗΦ)   απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας»,
σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ 4486/2-3-2018  διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πρόεδρος Επιτροπής
ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τακτικό Μέλος Επιτροπής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τακτικό Μέλος Επιτροπής

              Η επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία και έλαβε υπόψη της:

1. τα αναφερόμενα στο Πρακτικό Νο1 που σας διαβίβασε τις  2-4-2018.

2. την υπ.αριθμ. 607/2018  απόφαση της Ο.Ε. με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία και ώρα 

           της αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών

προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  όλων των  οικονομικών  προσφορών  που  υπέβαλλαν  οι
οικονομικοί φορείς και προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης μόνο των αποδεκτών εξ αυτών.

Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής στο διαγωνισμό κατατέθηκαν αποδεκτές προσφορές ως
εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 91850 6617/28-3-2018
2 ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 93359 6706/29-3-2018

 Και των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ /ΑΝΑ
ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

1 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0.989 ΕΥΡΩ 6,70%
2 ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 0,89 ΕΥΡΩ 16,00%

 α)  ο ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη ο  οποίος προσέφερε το ποσό των 36.782,89 (χωρίς ΦΠΑ.)
και  β) η  ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ ΟΕ   προσέφερε το ποσό των  33.100,88 (χωρίς  ΦΠΑ).
Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ ΟΕ  με το ποσό των  33.100,88.

Η αναθέτουσα αρχή   δύναται να λάβει υπ΄ όψη της τα  άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016.
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Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή  εισηγείται   προς την Οικονομική  Επιτροπή :

Α.  Την  έγκριση  του  1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης  και   Αξιολόγησης  δικαιολογητικών  τεχνικών
χαρακτηριστικών προσφορών

Β. Την έγκριση του 2ου  Πρακτικού Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη  για την προμήθεια   φρέσκου γάλακτος  σύμφωνα με το οποίο  ως προσωρινός μειοδότης
αναδεικνύεται η ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ ΟΕ  με το ποσό των  33.100,88. ..» .

       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 Επιτροπής Διαγωνισμού
       - την αρ.64/2018 ΑΔΣ (αρ.πρωτ.4424/02-03-2018)

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το 1ο  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών διαγωνισμού,
που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  εργαζομένων  Δήμου Πρέβεζας» .

2. Εγκρίνει το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών  διαγωνισμού  που
αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  εργαζομένων  Δήμου Πρέβεζας».  

3. Κηρύσσει  προσωρινό   μειοδότη  την  εταιρεία ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και  ΣΙΑ ΟΕ, η οποία
προσέφερε το  ποσό των  33.100,88 (χωρίς  ΦΠΑ).

     

         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 218/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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