
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.547/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 47/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Έγκριση πρακτικού  Νο  3  ελέγχου και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών-
κατακύρωσης του διαγωνισμού μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
(υπο)  φακέλων  <Φακέλλου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης>  του  Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού   Διαγωνισμού   για  την   «Προμήθεια  γευμάτων  για  την  σίτιση  των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019».  
               
   

  Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 27  Σεπτεμβρίου 2018 και  ώρα  13:00 π.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.19652/20-9-2018 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.  Νέσσερης Χρήστος 2.  Παππάς Δημήτριος
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      5.  Κακιούζης Χαράλαμπος      
      6.  Πανταζής Νικόλαος
      7.  Κωστούλας Βασίλειος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 O  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ. 546/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή
το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον  λόγω  της επείγουσας ανάγκης του Δήμου, για την άμεση
σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας 2018-2019 που θα πρέπει να ξεκινήσει
με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση

της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλληλος Σπ.Λάμπρος) που έχει  ως

εξής:  

  «...Σας διαβιβάζουμε το Νο 3 ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της
προσωρινής  αναδόχου  εταιρείας  Θεοχάρης  Αλέξανδρος  και  Κωνσταντίνος  Ο.Ε.  του
Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019» και τη
συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης, λόγω  της επείγουσας ανάγκης του Δήμου, για
την άμεση σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας 2018-2019 που θα πρέπει να
γίνει με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
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ΠΡΑ  Κ      ΤΙ  Κ      Ο Νο 3

ΘΕΜΑ:  «Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  φακέλου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του
διαγωνισμού για την < Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019 >

  
   Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 26-09-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 π.μ συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών με τη
διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης- Ανοικτού και Πρόχειρου διαγωνισμού για το τμήμα Πολιτισμού
& το τμήμα Παιδείας  όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθ.  612/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  7ΜΥ6ΩΞΧ-ΦΗΦ), προκειμένου  να  αποσφραγίσει  και  να  αξιολογήσει  τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας  Θεοχάρης Αλέξανδρος και
Κωνσταντίνος  Ο.Ε. με  έδρα  Επισκοπικό  Ιωαννίνων,  Τ.Κ.  45500  Ιωάννινα,  για  την
«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας
για το σχολικό έτος 2018-2019», αποτελούμενη από τους:

Α/
Α

Επώνυμο - όνομα Ιδιότητα Παρατηρήσεις

1 Λάμπρος Σπυρίδων
ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων
Υπάλληλος Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης 

Τακτικό μέλος της Επιτροπής 
(Πρόεδρος)

2 Κοψάρη Δήμητρα
ΠΕ1, Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτισμού

Αναπλ. μέλος της επιτροπής

3 Πιτροπάκη Μαρία 
Δημοτική Υπάλληλος 
Τμήματος Παιδείας- ΔΕ 
Διοικητικού

Τακτικό μέλος της Επιτροπής

   Με το αριθ. Νο 2 της 11-09-2018, πρακτικό ελέγχου οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη
μειοδότη,  μετά  την  Ηλεκτρονική  αποσφράγιση   των  ηλεκτρονικών  (υπό)  φακέλων
<οικονομικών  προσφορών>   του  διαγωνισμού  με  συστημικό  αριθμό  62633  και  τίτλο  <
Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας
για  το  σχολικό  έτος  2018-2019  >,  η  παρούσα  Επιτροπή  γνωμοδότησε-εισηγήθηκε  την
ανάδειξη  της Εταιρείας  Θεοχάρης Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος Ο.Ε. με έδρα Επισκοπικό
Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα,, ΑΦΜ 999419150 ΔΟΥ Ιωαννίνων ως προσωρινής αναδόχου
της ανωτέρω προμήθειας.

   Με την αριθ.  512/13-9-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας
ΑΔΑ:  ΩΨ5ΡΩΞΧ-ΘΚΣ)  εγκρίθηκαν  τα  πρακτικά  Νο  1  (Ηλεκτρονική  αποσφράγιση   των
ηλεκτρονικών  (υπό)  φακέλων <Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -   Τεχνική  προσφορά>)  & Νο2
(Πρακτικό ελέγχου οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη, μετά την Ηλεκτρονική
αποσφράγιση  των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων <οικονομικών προσφορών>),  της Επιτροπής
Διενέργειας  Διαγωνισμών και  Αξιολόγησης Προσφορών.  Σε συνέχεια  της  απόφασης αυτής η
εταιρεία Θεοχάρης Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος Ο.Ε. κλήθηκε με την αριθ. 19129/14-09-
2018  πρόσκληση  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και
Πολιτισμού,  να  υποβάλλει  εντός  10  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 14 της διακήρυξης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

   Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 14/09/2018 μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά σύμφωνα με την χρονοσήμανση του
συστήματος  της  21/09/2018  και  κατέθεσε  στην  υπηρεσία  μας,  το  σφραγισμένο  φάκελο
δικαιολογητικών την 21/09/2018 (Αρ. πρωτ. 19730/21-9-2018), συνεπώς εμπροθέσμως.

   Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και εν συνεχεία προέβη
στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (ηλεκτρονικών  και  εντύπων).  Τα
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα εξής:

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (Αλέξανδρου  Θεοχάρη  και  Κωνσταντίνου
Θεοχάρη)

2. Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  α)  Περί  μη
πτώχευσης, β) Αναγκαστικής Διαχείρισης γ)  Εξυγίανσης  κ.λ.π.
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3. Υπεύθυνη δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

5. Βεβαίωση ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

6. Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας.

7. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

8. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ).

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 4412/2016, άρθρο 74, περί μη έκδοσης απόφασης
αποκλεισμού. 

10.Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων

11.Καταστατικό και τροποποιήσεις του.

12.Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 της
Διακήρυξης.

   Βάσει  των  ανωτέρω  η  Επιτροπή  διαβιβάζει  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Πρέβεζας για τη λήψη απόφασης για την επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης, αξιολόγησης
δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  105  του  Ν.4412/2016  και  την  κατακύρωση  της
σύμβασης:

Α. Την επικύρωση του Νο 3 Πρακτικού Αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

Β. Την κατακύρωση της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο <Προμήθεια γευμάτων για
την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-
2019> στην εταιρεία   Θεοχάρης Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος Ο.Ε. με έδρα Επισκοπικό
Ιωαννίνων,  Τ.Κ.  45500 Ιωάννινα,  ΑΦΜ 999419150 ΔΟΥ Ιωαννίνων,  γιατί  κατέθεσε  όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της όπως είχε κριθεί και με την αριθ.
512/2018 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Πρέβεζας  είναι  συμφέρουσα για  τον
Δήμο και χαμηλότερη σε σχέση με την προτεινόμενη δαπάνη της Διακήρυξης  

Α/
Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ
ΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΡ.

ΗΜΕ-
ΡΩΝ

ΑΡ.
ΜΑΘ
Η-

ΤΩΝ

Μ.
Μ.

ΣΥΝΟ-

ΛΙΚΟΣ ΑΡ.
ΗΜΕ/ΣΙΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ

ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

(24 %)

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Σ ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΟΣ Ο.Ε.

ΣΧΟΛΙΚΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ

165 210 ΜΕ-
ΡΙΔ
Α

34.650 3,88 134.442,0
0

32.266,0
8

166.708,
08

 

       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 αρ. 352/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ  ΩΧ4ΔΩΞΧ-ΓΝ0) 
 την αρ. 476/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΩΣΤ7ΩΞΧ-Γ4Η)
 την αρ. 502/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  67ΖΨΩΞΧ-ΜΛΣ)
 την αρ..512/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΩΨ5ΡΩΞΧ-ΘΚΣ)
 την εισήγηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών- κατακύρωσης του
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για την  «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019».

2. Κατακυρώνει  την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο <Προμήθεια γευμάτων για την
σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  Σχολείου  Πρέβεζας  για  το  σχολικό  έτος
2018-2019> στην εταιρεία  Θεοχάρης Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος Ο.Ε. με έδρα
Επισκοπικό  Ιωαννίνων,  Τ.Κ.  45500  Ιωάννινα,  ΑΦΜ  999419150  ΔΟΥ  Ιωαννίνων,  με
συνολικό ποσό προσφοράς 166.708,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

3. Κατά  της  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  μπορεί  να  ασκηθεί  προδικαστική
προσφυγή,  από  τους  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 360 Ν. 4412/2016.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 547/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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