
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ. Αποφ.300/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα :Έγκριση των Πρακτικών Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής
προσφοράς” και Νο 2 “Πρακτικού Ελέγχου οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης
μειοδότη”  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών  (υπο)  φακέλων
<Οικονομικών  Προσφορών>  του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  διαγωνισμού  για  την
 «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας
για το σχολικό έτος 2019-2020 και του ΚΗΦΗ Πρέβεζας»

   

  Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη  19 Σεπτεμβρίου 2019 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.18786/13-09-2019 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.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Κουμπής  Γρηγόρης
      2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2. Πιπιλίδης Λάζαρος
      3.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
      4.  Αργυρός Λεωνίδας   -    Τακτικό μέλος
      5.  Ροπόκης Ευάγγελος -    Τακτικό μέλος
      6.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
      7.  Κωστούλας Βασίλειος -  Τακτικό μέλος
      8.  Κωνσταντάκη Αθηνά   -  Αναπλ. μέλος
      9.  Κορωναίος Κοσμάς     -   Αναπλ. μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Α.Παπαγεωργίου), που έχει ως εξής:
«.....Σας  διαβιβάζουμε  τα  κάτωθι  πρακτικά  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  &
Αξιολόγησης Προσφορών  για την επικύρωσή τους από την Οικονομική Επιτροπή και  την
ανάδειξη του μειοδότη προμηθευτή:

1. Το   πρακτικό  Νο  1    Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς”
2. Το  πρακτικό  Νο  2  “Πρακτικό  Ελέγχου  οικονομικών  προσφορών”  και  ανακήρυξης

μειοδότη  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών  (υπο)  φακέλων
<Οικονομικών Προσφορών> 

του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και
του ΚΗΦΗ Πρέβεζας» 
και  παρακαλούμε για  τη συζήτηση του θέματος για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Πρέβεζας 2019-2020  και  του ΚΗΦΗ Πρέβεζας που θα πρέπει  να ξεκινήσει  με την
έναρξη του νέου σχολικού έτους.
Συνημμένα  υποβάλλεται το Πρακτικό Νο 1 & Νο 2.
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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών 
(Α.Δ.Σ677-2018)

Π  ρακτικό  Ν1:  Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της Τεχνικής προσφοράς

   Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 8 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την   677/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια   γευμάτων για την
σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020
και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020», σύμφωνα με την
αρ.πρωτ. 15046/22-7-2019  διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αγγελική Παπαγεωργίου Πρόεδρος Επιτροπής
Δήμητρα Κοψάρη Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Σπύρος Λάμπρου 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  77355 και  διαπίστωσε  ότι  αφενός  ο  διαγωνισμός  ήταν
χαρακτηρισμένος  από  το  σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  έχουν   υποβληθεί
προσφορές  από τους παρακάτω προμηθευτές: 

Α

Α/Α

Επωνυμία Α/Α

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

1

ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 146871

2

2

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ

147205

  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.
Διαπιστώθηκε ότι :

  Υποβλήθηκαν  οι  ηλεκτρονικοί  Φάκελοι  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ  με  τα
δικαιολογητικά από τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι κατατέθηκαν και σε έντυπη μορφή,
σύμφωνα με  το άρθρο  14 της διακήρυξης,  στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας με τους
παρακάτω αντίστοιχους αριθμούς  πρωτοκόλλου:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1    (ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)
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Α
Α/
Α

Επωνυμία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΣ. ΕΝΤΥΠΩΝ

ΦΑΚΕΛΛΩΝ

1
1

ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 16351/6-8-2019

2
2

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 16452/7-8-2019

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών  προσφορών,  που  υπέβαλλαν   σύμφωνα  με  το  άρθρο  14  της  διακήρυξης  του
διαγωνισμού  οι  ανωτέρω  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς,  τόσο  ηλεκτρονικά  όσο  και
εγγράφως και κατέγραψε αυτά στους ακόλουθους πίνακες:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ

1 Εγγυητική  επιστολή ΝΑΙ
(Έντυπη & ηλεκτρονική)

ΝΑΙ
(Έντυπη & ηλεκτρονική)

2 ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΝΑΙ 
(Ψηφιακά υπογεγραμμένο)

ΝΑΙ
 (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Α/Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ

1 Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου 
ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι έχει 
λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και της πλήρους και 
χωρίς επιφύλαξη αποδοχή τους

ΝΑΙ
 (Ψηφιακά υπογεγραμμένη) από

Λαμπρινή Γκέγκα 

ΝΑΙ
 (Ψηφιακά υπογεγραμμένη) από

Αλέξανδρο Θεοχάρη 

2 Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου 
ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι τα 
προϊόντα που θα προμηθεύεται θα 
συμφωνούν με τις προδιαγραφές 
της μελέτης και αποδοχής κάθε 
ελέγχου της αναθέτουσας αρχής 
για την τήρηση των 
προδιαγραφών των προϊόντων της 
μελέτης

ΝΑΙ 
(Ψηφιακά υπογεγραμμένη και

σε έντυπη μορφή)

ΝΑΙ
Ψηφιακά υπογεγραμμένη, 
 από Αλέξανδρο Θεοχάρη 

3 Κατάσταση Υλικοτεχνικής 
Υποδομής/Σκεύη της επιχείρησης

ΝΑΙ 
(Ψηφιακά υπογεγραμμένη)

ΝΑΙ 
(Ψηφιακά υπογεγραμμένη)

4 Κατάσταση του διαγωνιζόμενου 
με περιγραφή των πρώτων υλών 
για την Παρασκευή των γευμάτων 
με αναλυτικέ ς προδιαγραφές 
σύμφωνα με  τις επιμέρους μελέτες

ΝΑΙ , Ειδικές προδιαγραφές
πρώτων υλών (Ψηφιακά

υπογεγραμμένη και αναλυτικές
προδιαγραφές σύμφωναμε την

μελέτη-τεχνική έκθεση της

ΝΑΙ, Ειδικές προδιαγραφές πρώτων
υλών (Ψηφιακά υπογεγραμμένη και

αναλυτικές προδιαγραφές σύμφωνα με
την μελέτη-τεχνική έκθεση της

υπηρεσίας και τις ισχύουσες
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των υπηρεσιών και τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις

υπηρεσίας και τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις 

(ψηφιακά υπογεγραμμένη) 

υγειονομικές διατάξεις 
(ψηφιακά υπογεγραμμένη) 

5 Αντίγραφο Άδειας ίδρυσης και 
Λειτουργίας Εργαστηρίου 
τροφίμων

ΝΑΙ
 (Ηλεκτρονική και έντυπη

μορφή)
(Αρ.πρωτ.  15407/7-11-2016,
Δ/νσης Κτηνιατρικής Τμήμα

ΚΔΥ Περιφέρειας Ηπείρου) και
ΕΦΕΤ (αρ.πρωτ.
6490/22.5.2018)

ΝΑΙ 
(Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

(Αρ.Αδείας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος 4/2005, Αριθμ.Πρωτ.
5287/1-9-2005)Αρ.πρωτ. 13847/23-9-
2016, Δ/νσης Κτηνιατρικής Τμήμα

ΚΔΥ Περιφέρειας Ηπείρου, και άδεια
ΕΦΕΤ  με αρ.πρωτ. 6894/29-5-2017)

6 Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας 
κατάλληλου μεταφορικού μέσου 
για την μεταφορά των ειδών στο 
Μουσικό σχολείο και στο ΚΗΦΗ  
και βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας
ότι το αυτοκίνητο πληρεί τις 
προϋποθέσεις ασφαλούς 
μεταφοράς & υγιεινής των 
τροφίμων

3. Άδεια κυκλοφορίας 
του υπ’ αριθ. ΙΝΝ 2294 ΦΟΡΤΗ-
ΓΟΥ μεταφοράς αποκλειστιτκά 
και μόνο τροφίμων με τήρηση 
των όρων υγιεινής καθάριου 
4. Άδεια κυκλοφορίας 
ΙΝΧ 1959, φορτηγού μεταφοράς 
ετοίμων γευμάτων .
5. Έγκριση καταλληλότη-
τας του υπ’ αριθ. ΙΝΝ 2294 ψυ-
γείο όχημα (αρ.πρωτ. 12729/16-
9-2015 του Τμήματος Κτηνιατρι-
κής της Π.Ε.Ιωαννίνων. Ανανε-
ώθηκε αρ.πρωτ. 12307/10-8-2016
και αρ.πρωτ. 10799/25-7-2017 
αρ.πρωτ. 9214/25-7-2018 και 
αρ.πρωτ. 10425/25-7-19) και 
ισχύει έως 24-7-2020

6. Έγκριση καταλληλότη-
τας του

αριθ. ΙΝΧ 1959 Ψυγείο-όχημα, 
του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Π.Ε.Ιωαννίνων 
αρ.πρωτ.12728/16-9-2015 περί 
καταλληλότητας για την 
μεταφορά έτοιμων γευμάτων. 
Ανανεώθηκε αρ.πρωτ. 12304/10-
8-2016 ,αρ.πρωτ. 10800/25-7-
2017 ,  αρ. πρωτ. 9215/25-7-2018 
και ισχύει έως 25-7-2019

(Ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή)

1. Άδεια κυκλοφορίας της 
Δ/νσης μεταφορών και Επικοινωνιών 
κλειστό τύπου φορτηγό όχημα με αρ. 
κυκλοφορίας ΙΝΝ 5178,  και Έγκριση 
Καταλληλότητας  Τμήματος κτηνιατρι-
κής της Δ/νσης Αγροτικής οικονομίας 
και κτηνιατριακής της Π. Ηπείρου σε 
ισχύ
2. Βεβαίωση καταλληλότητας 
οχήματος μεταφοράς τροφίμων Τμή-
ματος υγειονομικού ελέγχου Περι-
φέρειας Ηπείρου αρθμ.Πρωτ. 3566/14-
10-16
3. Άδεια κυκλοφορίας του Υπ’ 
αριθ. ΙΝΝ 5650 φορτηγό όχημα,  και 
Έγκριση Καταλληλότητας Τμήματος 
κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής οι-
κονομίας και κτηνιατριακής της Περι-
φέρειας Ηπείρου σε  ισχύ 

4. Βεβαίωση καταλληλότητας 
οχήματος μεταφοράς τροφίμων Τμήμα-
τος υγειονομικού ελέγχου Περιφέρειας 
Ηπείρου αρθμ.Πρωτ. 52/4-1-2017
5. Άδεια κυκλοφορίας του Υπ’ 
αριθ. ΡΖΚ 5522 φορτηγό όχημα-Ψυ-
γείο,  και Έγκριση Καταλληλότητας 
Τμήματος κτηνιατρικής της Δ/νσης 
Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρια-
κής της Περιφέρειας Ηπείρου σε ισχύ 
6. Βεβαίωση καταλληλότητας 
οχήματος μεταφοράς τροφίμων Τμήμα-
τος υγειονομικού ελέγχου Περιφέρειας
Ηπείρου αριθμ.Πρωτ. 3536/15-11-2017

 (Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

7 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008
(Συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας)  ή ισοδύναμο.

ΝΑΙ  ISO 9001:2015 
ΠΑΡΟΧΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙ
Α,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 ΠΡΟΣΩΠΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(Ηλεκτρονική και έντυπη

μορφή)

ΝΑΙ ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

(Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)
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Πιστοποιητικό ΕΝ ISO
22000:2005 (Συστημάτων

Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων)
ή ισοδύναμο

ΝΑΙ  ISO 22000:2005

ΠΑΡΟΧΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙ

Α,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΖΙΝΑΣ

 ΝΑΙ ΙSO 22000:2005
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9 Κατάλογο των κυριότερων
προμηθευτών των υποψηφίων

αναδόχων για κρέας, κοτόπουλο,
τυροκομικά και γαλακτοκομικά με
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO

22000:2005 (Συστημάτων
Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων)

ή ισοδύναμο

1.Δαβούτης-Μαυριδόπουλος 
Α.Ε. 
2. Πασσιάς FACTORY A.E. 
3. ΣΙΜΟΣ 
ΓΕΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή)

( ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ

ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΑΒΟΥΤΗΣ-
ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΩ ΤΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΟΝΟ ΣΕ
ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ)

1.. Μπιμπάση Αναστασία ΙΚΕ Α.Ε. 
2. Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε.
4. Μπάφας Γ. & ΣΙΑΑ.Β.Ε.Ε. 
5. Πασσιάς Factory A.E. 

6. Πίνδος –Αγροτικός 
Πτηνοτροφικός Συν/σμός 
Ιωαννίνων

7. Πτηνοτροφική Ιωαννίνων
(Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

10 Κατάσταση προσωπικού της
Επιχείρησης κατά ειδικότητα που

θα απασχοληθεί κατά την
παραγωγή του προς προμήθεια

είδους

1. Γκέγκα Λαμπρινή
(Γενική διευθύντρια)
2. Γκέγκα Αλεξάνδρα 
(Υπεύθυνη ποιότητας και προ-
μηθειών)  
3. Καραγιώργου Χρυσή 
(Μάγειρας-μπουφές)
4. Λέγκα Μανουσακε 
(Βοηθός Μάγειρα)
5. Κυραμάρης Κώστας 
(Διανομή)
6. Άρτας Παναγιώτης 
(Υπεύθυνος Διανομής-Οδηγός)
7. Σισόγεβα Τατιάνα 
(Λάντζα)
6.         Σέβη Όλγα (Τεχνολόγος 
Τροφίμων)
(ψηφιακά υπογεγραμμένα από 
1-8-2019)

1. Θεοχάρης Αλέξανδρος (Υπεύ-
θυνος προμηθειών)

2. Θεοχάρης Κωνσταντίνος 
(Οδηγός/Διανομή γευμάτων)

3.  Χρήστου Γεώργιος (Αρχι-
μάγειρας)

4. Σίσκας Ιωάννης (Σεφ)

5. Θεοχάρη Παναγιώτα (υπεύθυ-
νη κουζίνας)

6. Παρασκευοπούλου Βασιλική 
(Λάντζα)

7. Μαστοράκης Γεώργιος (Οδη-
γός/Διανομή Γευμάτων)

8. Γεωργάκης Φώτιος 
(Οδηγός/Διανομή Γευμάτων)

9. Σιόντη Μαρία (Διοικητική 
υποστήριξη)

(Ψηφιακά υπογεγραμμένο 3.8.2019)

11 Βιβλιάρια  υγείας θεωρημένα από
τις οικίες Δ/νσεις Υγείας του

προσωπικού που θα απασχοληθεί
για την προετοιμασία, μεταφορά

και σερβίρισμα του φαγητού ,
έχουν κάνει όλες τις εξετάσεις για

μεταδοτικά νοσήματα και
εμβολιασμούς

ΝΑΙ, θεωρημένα και σε ισχύ ΝΑΙ, θεωρημένα και σε ισχύ

Επιπλέον κατατέθηκαν τα κάτωθι
δικαιολογητικά
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12 Τεχνική Προσφορά συστήματος ΝΑΙ
(Ψηφιακά υπογεγραμμένο )

ΝΑΙ
(Ψηφιακά υπογεγραμμένο)

13 Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ΝΑΙ
(ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ)

(Ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή)

         ΝΑΙ
(ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

(Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

14 Γενικό Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ ΝΑΙ
(Ηλεκτρονική και έντυπη

μορφή)

ΝΑΙ
 (Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

15 Εταιρικό Καταστατικό, 
Τροποποιήσεις

ΝΑΙ
(Ηλεκτρονική και έντυπη

μορφή)

ΝΑΙ
(Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
-Την υπ’ αριθ. 15046/22-7-2019 Διακήρυξη  για την «Προμήθεια   γευμάτων για την

σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και για
την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020»

-Τις  διατάξεις  του   Ν.  4412/2016  “δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών .

-Το  άρθρο  15  της  ως  άνω  διακήρυξης  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  οι  οικονομικές
προσφορές αποσφραγίζονται κατα την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση
που θα κοινοποιηθεί στους Οικονομικούς φορείς.

-Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής και  τα δικαιολογητικά της τεχνικής  προσφοράς που
υπέβαλαν οι Οικονομικοί φορείς  από όπου προκύπτει ότι: 

α)  Ο  υποψήφιος  Οικονομικός  Φορέας  (Ο.Φ.)προμηθευτής  με  την  επωνυμία
«ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ.» έχει   καταθέσει  τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά  (Ηλεκτρονικά  και  σε  έντυπη  μορφή  όπως  κατατέθηκε  στο  πρωτόκολλο  του
Δήμου με το αριθ. Πρωτ. 16452/7-8-2019... από τα οποία προκύπτει ότι  είναι σύμφωνα με την
διακήρυξη. Για τον λόγο αυτό γίνεται δεκτός ο ανωτέρω Ο.Φ. στη συνέχιση της διαδικασίας.

β) Ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
έχει/ δεν έχει  καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή
όπως κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου με το αριθ. Πρωτ.16351/6-8-2019 από τα οποία
προκύπτει ότι είναι σύμφωνα με την διακήρυξη. Για τον λόγο αυτό γίνεται δεκτός ο ανωτέρω
Ο.Φ στη συνέχιση της διαδικασίας.. 

 Ύστερα από τα παραπάνω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. Την αριθμ. 15046/22-7-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
3. Τις προσφορές που υπεβλήθησαν

εισηγείται την έγκριση του Πρακτικού  Ν1:  Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της
Τεχνικής προσφοράς για την «Προμήθεια   γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και για την σίτιση των ωφελουμένων του
ΚΗΦΗ  » και κάνει δεκτές τις επιχειρήσεις στη συνέχιση της διαδικασίας:

ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ
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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών 
(Α.Δ.Σ677-2018)

Πρακτικό   Ν2:   Αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των οικονομικών  προσφορών  του
διαγωνισμού  με  τίτλο   «Προμήθεια    γευμάτων  για  την  σίτιση  των  μαθητών  του
Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και για την σίτιση των
ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020»

   Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 30-8-2019 ημέρα Παρασκευή συνήλθε
η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  που  συγκροτήθηκε  με  την   677/2018  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια   γευμάτων για την σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και για την σίτιση
των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020», σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 15046/22-7-2019
διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αγγελική Παπαγεωργίου Πρόεδρος Επιτροπής
Δήμητρα Κοψάρη Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Σπύρος Λάμπρου Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Η  επιτροπή,  για  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  συνδέθηκε  στο
σύστημα  με  τα  διαπιστευτήρια,(όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης)  ,
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό α/α 77355 και προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών των Οικονομικών φορέων που προκρίθηκαν για τη συνέχεια της διαδικασίας από το
1ο στάδιο (Πρακτικό Ν.1).

Οι υποβληθείσες προσφορές έχουν ως κάτωθι:

Επωνυμία Ομάδα I 
Μουσικό σχολείο-Πρέβεζας

ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Ποσό  προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσό  προσφοράς
με  Φ.Π.Α. 13%

Ποσό
προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσό
προσφοράς  με
Φ.Π.Α. 13%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΕ

144.787,50 € 163.609,87 € 16.280,00 € 18.396,40 €

ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ

144.416,25 € 163.190,36 € 16.236,00 € 18.346,68 €
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Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα προσφορά, η οποία επιπλέον είναι  και
εντός του προϋπολογισμού της μελέτης  είναι του Οικονομικού Φορέα με επωνυμία “ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις  διατάξεις  του   Ν.  4412/2016  “δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και

υπηρεσιών.
 Την υπ’ αριθ. 15046/22-7-2019 Διακήρυξη  για την «Προμήθεια   γευμάτων για την

σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020
και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020»

 Το Πρακτικό  Ν1:  Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της Τεχνικής προσφοράς
της παρούσας επιτροπής.

 Τις προσφορές των Οικονομικών φορέων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά.

 εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι:
-Την   έγκριση του  Πρακτικού   Ν1:  Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της
Τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια   γευμάτων για την σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και για την σίτιση
των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020» .
-Την   έγκριση του Πρακτικού   Ν2:  Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια   γευμάτων για την σίτιση των μαθητών
του Μουσικού Σχολείου  Πρέβεζας  για  το  σχολικό  έτος  2019-2020  και  για  την σίτιση  των
ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020» .
-Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της  προμήθειας   γευμάτων για την σίτιση των μαθητών
του Μουσικού Σχολείου  Πρέβεζας  για  το  σχολικό  έτος  2019-2020  και  για  την σίτιση  των
ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020,  τον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία   “ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του που έχει ως εξής:

Μουσικό σχολείο-Πρέβεζας ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π

Ποσό  προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσό  προσφοράς
με  Φ.Π.Α. 13%

Ποσό  προσφοράς
χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσό προσφοράς
με  Φ.Π.Α. 13%

ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ

144.416,25 € 163.190,36 € 16.236,00 € 18.346,68 €

       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.  237 /2019  ΑΟΕ  (ΑΔΑ Ω4ΜΤΩΞΧ-Χ5Τ) 

 την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νo 1:  Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της Τεχνικής

προσφοράς για την «Προμήθεια   γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού

Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και για την σίτιση των ωφελουμένων

του ΚΗΦΗ  ».

2. Εγκρίνει  το  Πρακτικό  Νo  2: Αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών

προσφορών  του διαγωνισμού με  τίτλο   «Προμήθεια    γευμάτων για  την σίτιση των

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020  και για την

σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  έτους 2019-2020» .

3. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο  της  προμήθειας με τίτλο   «Προμήθεια   γευμάτων για

την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-

2020   και  για  την  σίτιση  των  ωφελουμένων  του  ΚΗΦΗ   έτους  2019-2020»,  τον

Οικονομικό Φορέα με επωνυμία   “ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” σύμφωνα με την

υποβληθείσα προσφορά του που έχει ως εξής:

Μουσικό σχολείο Πρέβεζας ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π

Ποσό προσφοράς

χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσό προσφοράς με

Φ.Π.Α. 13%

Ποσό προσφοράς

χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσό προσφοράς

με  Φ.Π.Α. 13%

ΓΚΕΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΕΕ

144.416,25 € 163.190,36 € 16.236,00 € 18.346,68 €

  4. Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή, από τους

      συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 19 της

      διακήρυξης).

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 300/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 601ΠΩΞΧ-Τ3Ψ
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