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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα : Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού
που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας
έτους 2018»

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 7 Ιουνίου 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.11375/01-06-2018 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
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος

      4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος

      8.  Παππάς Δημήτριος
      9.  Κατέρης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

  O Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.349/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή
το  ανωτέρω  θέμα  είναι  κατεπείγον λόγω  της  επείγουσας  ανάγκης  διανομής  του  φρέσκου
γάλακτος στους εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας.
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση

της Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως

εξής:

 «...Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό  Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού

που  αφορά στην  «Προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  των  εργαζομένων  Δήμου  Πρέβεζας  έτους

2018» και ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης, λόγω της επείγουσας

ανάγκης διανομής του φρέσκου γάλακτος στους εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας.

 Πρακτικό Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού

«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2018»

ΑΔΑ: Ω6Β3ΩΞΧ-Ψ40



Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα  6-6-2018, ημέρα Τετάρτη , συνήλθε η
Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την  612/2017 (ΑΔΑ 7ΜΥ6ΟΞΧ-ΦΗΦ) απόφαση
του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  προκειμένου  να  προβεί  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  που  υπέβαλαν  οι  προσωρινοί  μειοδότες  στο  πλαίσιο  του  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού  για  την  υπηρεσία   με  τίτλο   «  Προμήθεια  ΦΡΈΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ
εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους  2018», σύμφωνα με την αρ.πρωτ.4486/2-3-
2018  διακήρυξη  του  Δημάρχου,  η  οποία  έλαβε  τον  υπ.αριθμ.93359  αριθμό  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
Τσουτσάνη Αθανασία ΠΕ Διοικητικού Πρόεδρος Επιτροπής
Αδάμου Δήμητρα ΠΕ Διοικητικού Τακτικό  μέλος

Επιτροπής
Παπαδόπουλος
Δημήτριος 

ΤΕ Διοικητικού Τακτικό  Μέλος
Επιτροπής

Με την υπ.αριθμ. 218/2018 (ΑΔΑ 60ΜΓΩΞΧ-062)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν
τα πρακτικά Νο  1 περί «Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού» και Νο 2 κ'
Νο 3 περί  «Αποσφράγισης και  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  διαγωνισμού» που

αφορούν  στην  «  Προμήθεια  ΦΡΈΣΚΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  εργαζομένων  του  Δήμου
Πρέβεζας έτους  2018»        

Στη  συνέχεια  της  αριθμ.296/2018(ΑΔΑ  7ΔΥ8ΩΞΧ-3ΞΝ)  Οικονομικής   επιτροπής  (απόφασης
αυτής) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό νο 3 περί ελέγχου διακιολογητικών κατακύρωσης
διαγωνισμού  που  αφορά  στην  προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  και  σύμφωνα  με  το   οποίο
απαοκλείσθηκε η Ντέτσικα Πηνελόπη κ Σια ΟΕ ,λόγω μη προσκόμισης του δικαιολογητικού , &
ανακηρύχθηκε  μειοδότης  ο  Κάκαβος  Δημήτριος  του  Ιωάννη.   Ο  προσωρινός   μειοδότης
κλήθηκε με την υπ.αριθμ. 10894/25-5-2018 πρόσκληση να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 1 του ν.  4250/2014 (Α΄  74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην  ανωτέρω διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η  ανωτέρω  πρόσκληση  κοινοποιήθηκε  στον  προσωρινό   μειοδότη  την  25-5-2018.  Αυτός
κατέθεσε τόσο τα ηλεκτρονικά όσο και τα έντυπα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα όπως φαίνονται
στον πιο κάτω πίνακα: 

Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΕΝΤΥΠΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΛΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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1.
ΚΑΚΑΒΟΣ
Ι.ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ 
04/06/18 11646/ 5-6-2018

1 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας     
2 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
3 Βεβαίωση ΕΦΚΑ 
4 Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η 
5 Βεβαίωση Επιμελητηρίου-Σύσταση 
εταιρείας 
6 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων –  περί μη 
πτώχευσης (6)
7 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων –  περί μη 
υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8.Πρωτοδικείο Ιωαννίνων  –  περί του ότι 
δεν τελεί σε διαδικασία έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης.
9..Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
10 Πιστοποιητικό της παρ.2Γ,αρθρ.73 του 
Ν.4412/2016  (Δ/νσης Προγραμματισμού 
,Υπ.Εργασίας) υπ 
αριθμ.πρωτ.181978/2018,ότι δεν χορηγείται 
& αντ΄αυτού  προσκόμιση της  Ένορκης 
Βεβαίωσης  υπ'  αριθμ.16.529 / 
Συμβολαιογράφου)  περί μη επιβολής 
προστίμου. 
11 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων  –  περί του ότι 
δεν εξελίσσεται διαδικασία πτωχευτικής 
συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρ. 99 κ' 
107 του Ν.3588/2007, όπως τροποπ.με το 
άρθρ.99 του Ν.4013/2011.
12.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε 
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
διαχείρισης.Υ.Δ περί μη αποκλεισμού από 
δημόσιες συμβάσεις  (κατατέθηκε 
ηλεκτρονικά).

Από τα ανωτέρω προκύπτει  ότι  τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,(μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ  στις  4-6-2018)  αλλά  και  σε  έντυπη  μορφή  (στις  5-6-2018  κ'  αρ.πρωτ.11646)
σύμφωνα με το αρθρ.74 του ν.4412/2016,   είναι  πλήρη .

Σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει   η  σχετική   διακήρυξη.  {  άρθρ.  14  της  διακήρυξης  }η
δημοπρασία   φρέσκου  γάλακτος  εργαζομένων  Δήμου  Πρέβεζας  έτους  2018,  πρέπει  να
κατακυρωθεί στον  ΚΑΚΑΒΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη λόγω του ότι έχει  προσκομίσει  όλα τα
από τον νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά.{ άρθρ.14 της διακήρυξης} για το φρέσκο γάλα. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή :

την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας  του  φρέσκου  γάλακτος  στον  ΚΑΚΑΒΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ  του
ΙΩΑΝΝΗ....».

       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 αριθ.   64/2018 ΑΔΣ    (αρ.πρωτ.4424/02-03-2018)
 την αριθ. 207/2018  ΑΟΕ   (ΑΔΑ  ΩΠΣΟΩΞΧ-ΗΒΕ)
 την αριθ. 218/2018  ΑΟΕ   (ΑΔΑ  60ΜΓΩΞΧ-062)
 την αριθ. 296/2018  AOE   (ΑΔΑ  7ΔΥ8ΩΞΧ-3ΞΝ)
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΔΑ: Ω6Β3ΩΞΧ-Ψ40



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το  πρακτικό   Νο 4  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο
οικονομικός φορέας ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ για τον διαγωνισμό που αφορά
στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2018». 

2. Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο τον ΚΑΚΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, και κατακυρώνει την
προμήθεια με  τίτλο  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας
έτους 2018»  στον  ΚΑΚΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος προσέφερε το  ποσό των
36.782,89 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 352/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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