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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 16/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

     Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 7 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα Τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β,  9, 10, 11 και 12 του 

διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του 

Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του 

Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021». 

 
 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.7238/02-04-2021 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  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού , 

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. Υπάλ. Σπ.Λάμπρου), που έχει ως εξής:   

«…Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό Νο 7 ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

των προσωρινών αναδόχων Δημήτριος Κακαβός και Αφοί Μαντούβαλοι Α.Ε. του Ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184 με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για 
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εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», και παρακαλούμε για 

την έγκρισή του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

AΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας 

 

 

Πρακτικό  Νο 7 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα Τμήματα 3, 4, 

5, 7, 8α, 8β,  9, 10, 11 και 12 «του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για 

τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου 

γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021». 

   

    Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα την 2/4/2021 ημέρα Παρασκευή, 

συνήλθε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που 

συγκροτήθηκε με την 42/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:Ω0ΨΛΩΞΧ-ΝΟ7) 

προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των  προσωρινών 

αναδόχων εταιρείας Κακαβός Δημήτριος, με έδρα Σαμουήλ 37, 45333, Ιωάννινα. και Αφοί 

Μαντούβαλοι, με  έδρα Καλαβρύτων $ Νοταρά, Κάτω Οβρυά Πατρών,   του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, 

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και 

των Νομικών του προσώπων 2020-2021» αποτελούμενη από τους  

    

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Σπυρίδων Λάμπρος  Πρόεδρος Επιτροπής 

Σταματία Χριστάκη Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

Αθηνά Πλέουρα Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

   Με το αριθ. 5/2021 Πρακτικό Ανάδειξης αναδόχων για τα Τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10, 11 και 

12, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184 και με αριθ. πρωτ. 

20553/22-10-2020, για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του 

Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του 

Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»,  σε συμμόρφωση των αριθ. 81/2021 

και 296/2021 αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), είχε 

γνωμοδοτήσει προς την Ο.Ε. Δήμου Πρέβεζας τα κάτωθι: 

Α. Την  έγκριση του Πρακτικού   Νο 5 «Ανάδειξη αναδόχων, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184 και με αριθ. πρωτ. 20553/22-10-2020, με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του 

προσώπων 2020-2021» για τα τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10, 11 και 12 του διαγωνισμού.  

Β. Την τροποποίηση της αριθ. 746/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας ως 

εξής: 

1. Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα Polis Market, για το  Τμήμα 3 «Προμήθεια ειδών 

παντοπωλείου»,  Τμήμα 4 «Προμήθεια ελαιολάδου», Τμήμα 5 «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου», 

Τμήμα 7 «προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων», Τμήμα 9 «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», 

Τμήμα 11 «προμήθεια ειδών παντοπωλείου-Κοινωνικό Παντοπωλείο¨ και Τμήμα 12 «Προμήθεια 

ελαιολάδου κοινωνικού παντοπωλείου», ήτοι  για το σύνολο των τμημάτων για τα οποία κατέθεσε 

προσφορά και για το υπόλοιπο της διαδικασίας. 
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2. Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα Απόστολος Μπανάκος, για το Τμήμα 5 «Προμήθεια ειδών 

οπωροπωλείου» του ανωτέρω διαγωνισμού και για το υπόλοιπο της διαδικασίας. 

Γ.. Την ανάδειξη ως προσωρινών μειοδοτών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-

2021»,  των πιο κάτω Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με τις υποβληθείσες προσφορές τους για το 

σύνολο των τμημάτων του Διαγωνισμού: 

Α. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Κακαβός 

Δημήτριος με έδρα Ιωάννινα, Σαμουήλ 37, 45333, ΑΦΜ 119540879, ΔΥΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ως της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για τα τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9,10 

και 11 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς 

του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του 

Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021».   

Β. Την κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα Αφοί Μαντούβαλοι Α.Ε. με 

έδρα Καλαβρύτων $ Νοταρά, Κάτω Οβρυά Πατρών, ΑΦΜ 094475700, ΔΥΟ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για το Τμήμα 12 «Προμήθεια Ελαιολάδου 

Κοινωνικού Παντοπωλείου»  του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για 

εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», 

Το ανωτέρω πρακτικό ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας 

με την αριθ. 79/2021 απόφασή της. 

   Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η εταιρεία Κακαβός Δημήτριος και η εταιρεία Αφοί 

Μαντούβαλοι Α.Ε. κλήθηκαν με το αρ. πρωτ. 6224/16-3-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών 

Δήμου Πρέβεζας  να υποβάλλουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 3.2 της διακήρυξης  απαιτούμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης και 

κατακύρωσης.  

   Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την 16-3-2021 μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος Δημήτριος Κακαβός τ. Ιωάννη υπέβαλλε ηλεκτρονικά σύμφωνα 

με την χρονοσήμανση του συστήματος την 22-3-2021 και κατέθεσε στην υπηρεσία μας, το 

σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 23-03-2021 (Αρ. πρωτ. 6602/23-3-2021), συνεπώς 

εμπροθέσμως. 

   Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος Αφοί Μαντούβαλοι Α.Ε. υπέβαλλε ηλεκτρονικά σύμφωνα με την 

χρονοσήμανση του συστήματος την 19-3-2021 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κατέθεσε στην 

υπηρεσία μας, το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 24-3-2021 (Αρ. πρωτ. 6679/24-3-

2021), συνεπώς εμπροθέσμως. 

   Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και εν συνεχεία προέβη στο 

άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (ηλεκτρονικών και 

εντύπων). Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα εξής: 

Α. ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Άρθρο 3.2. της Διακήρυξης 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ (Ψηφιακά 

υπογεγραμμένα) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

1. 

Απόσπασμα   του ποινικού μητρώου 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού 

ΝΑ Ι ΝΑΙ 

3. 

Πιστοποιητικό του  αρμόδιου  

Ασφαλιστικού Φορέα που αφορά τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας 

και επικουρικής του ανάδοχου 

οικονομικού φορέα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. 

Πιστοποιητικό του αρμόδιου 

Ασφαλιστικού Φορέα που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας 

και επικουρικής του προσωπικού του 

ανάδοχου οικονομικού φορέα. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές που έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. 

Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 7. Υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

8. 

Πιστοποιητικό του οικείου 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Επιμελητηρίου 

9. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο 2.2.3.4, λόγοι αποκλεισμού. 
(Λοιπές περιπτώσεις α , γ , δ ,ε, στ ,ζ, η, 
θ-) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

11. ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 
22000:2005 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

12. ΑΔΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 

και εκπροσώπησης, 

Κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

Κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά 

Β.    ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

  Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Άρθρο 3.2. της Διακήρυξης 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ (Ψηφιακά 

υπογεγραμμένα) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

1. 

Απόσπασμα   του ποινικού μητρώου 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. 

Πιστοποιητικό του  αρμόδιου  

Ασφαλιστικού Φορέα που αφορά τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας 

και επικουρικής του ανάδοχου 

οικονομικού φορέα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. 

Πιστοποιητικό του αρμόδιου 

Ασφαλιστικού Φορέα που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας 

και επικουρικής του προσωπικού του 

ανάδοχου οικονομικού φορέα. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές που έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. 

Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 7. Υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

8. 

Πιστοποιητικό του οικείου 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Επιμελητηρίου 

9. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο 2.2.3.4, λόγοι αποκλεισμού. 
(Λοιπές περιπτώσεις α , γ , δ ,ε, στ ,ζ, η, 
θ-) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

11. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 

και εκπροσώπησης, 

Κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

Κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 της 
Διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών . 

• Την αριθ. 20553/22-10-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού  αριθ. πρωτ. 20554/22-10-2020 περίληψη 

Διακήρυξης του διαγωνισμού» με συστημικό αριθμό 101184, με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για 

τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για 

εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021». 

• Την  αριθ.  746/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας «Έγκριση πρακτικών 1 και 2 

και  του ανωτέρω διαγωνισμού 

• Το αριθ. 5/2021 Πρακτικό Ανάδειξης αναδόχων για τα Τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10, 11 και 12, του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του 

Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»,  σε συμμόρφωση των αριθ. 81/2021 και 

296/2021 αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

• Την αριθ.  79/2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Πρέβεζας «Έγκριση πρακτικού Νο 5/2021 ανάδειξης 

αναδόχων» του ανωτέρω διαγωνισμού.  
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• Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τον οικονομικούς φορείς με την 

επωνυμία α) Κακαβός Δημήτριος και β) Αφοί Μαντούβαλοι Α.Ε, ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ και σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας  

 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την τα κάτωθι: 

 

1. Την επικύρωση του Νο 7 «Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης». 

2. Την ανάδειξη ως οριστικών αναδόχων: 

Α.  Ως προς τα τμήματα  3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10 και 11, του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184   

«Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»,  την εταιρεία  

Κακαβός Δημήτριος με έδρα Ιωάννινα, Σαμουήλ 37, 45333, ΑΦΜ 119540879, ΔΥΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  γιατί κατέθεσε 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της όπως είχε κριθεί και με την αριθ. 

79/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και 

χαμηλότερη σε σχέση με την προτεινόμενη δαπάνη της Διακήρυξης. 

Β. Ως προς το τμήμα 12 «Προμήθεια ελαιολάδου Κοινωνικού Παντοπωλείου», του διαγωνισμού με συστημικό 

αριθμό 101184   «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-

2021»,  την εταιρεία  Αφοί Μαντούβαλοι Α.Ε., με έδρα Καλαβρύτων $ Νοταρά, Κάτω Οβρυά Πατρών, ΑΦΜ 

094475700, ΔΥΟ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η 

προσφορά της όπως είχε κριθεί και με την αριθ. 79/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας 

είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και χαμηλότερη σε σχέση με την προτεινόμενη δαπάνη της Διακήρυξης.  

    

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10 και 11 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ποσό 

προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

13% 

ΦΠΑ 

 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

(Α. 22.677,84) 

 

(Β. 401,40) 

 

 

 

 

96,34 

 

 

2.948,12 

 

 

               25.625,96 

                     + 

                    497,74 

26.123,70 

ΤΜΗΜΑ 4  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

4.547,40 591,16  5.138,56 

ΤΜΗΜΑ 5  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

24.036,46 3.124,74  27.161,20 
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ΤΜΗΜΑ 7  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩ

Ν ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

16.814,50 2.185,89  19.000,39 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 

ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΛΟΥΡΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

951,94 123,75  1.075,69 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 

ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

6.021,61 782,81  6.804,42 

ΤΜΗΜΑ 9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

18.073,32 2.349,53  20.422,85 

ΤΜΗΜΑ 10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

18.032,00 2.344,16  20.376,16 

ΤΜΗΜΑ 11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

3.275,90 425,87  3.701,77 

 

Β. ΤΜΗΜΑ 12 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΑΦΟΙ 

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

Α.Ε. 

5.041,00 655,33  5.696,33 

  Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε  και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής όπως ο νόμος ορίζει . 

 

Πρέβεζα  2/4/2021 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 
  

Σπυρίδων Λάμπρος Σταματία Χριστάκη 

 
 Αθηνά Πλέουρα 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την αρ.746/2020  ΑΟΕ (ΑΔΑ Ψ0ΒΩΩΞΧ-ΚΥΠ) 

• την αρ.  21/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ 668ΤΩΞΧ-ΘΜΦ) 

• την αρ.  47/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ Ψ7ΗΔΩΞΧ-05Χ) 

• την αρ.  79/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ Ψ7ΘΙΩΞΧ-4Σ1) 

• την αρ.139/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ  6ΞΧΝΩΞΧ-ΘΤΖ) 

• την εισήγηση της επιτροπής 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 7 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για τα Τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β,  9, 10, 11 και 12 του διαγωνισμού με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του 

προσώπων 2020-2021». 
 

2.  Κηρύσσει ως οριστικούς αναδόχους: 

        Α.  Ως προς τα τμήματα  3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10 και 11, του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184   

«Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»,  την εταιρεία  

Κακαβός Δημήτριος με έδρα Ιωάννινα, Σαμουήλ 37, 45333, ΑΦΜ 119540879, ΔΥΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  γιατί κατέθεσε 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της όπως είχε κριθεί και με την αριθ. 

79/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και 

χαμηλότερη σε σχέση με την προτεινόμενη δαπάνη της Διακήρυξης. 

 

   Α. ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10 και 11 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ποσό 

προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

13% 

ΦΠΑ 

 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

(Α. 

22.677,84) 

 

(Β. 401,40) 

 

 

 

 

96,34 

 

 

2.948,

12 

 

 

               

25.625,96 

                     + 

                             

497,74 

26.123,70 
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ΤΜΗΜΑ 4  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

4.547,40 591,16  5.138,56 

ΤΜΗΜΑ 5  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

24.036,46 3.124,74  27.161,20 

ΤΜΗΜΑ 7  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

16.814,50 2.185,89  19.000,39 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 

ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΛΟΥΡΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

951,94 123,75  1.075,69 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 

ΕΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

6.021,61 782,81  6.804,42 

ΤΜΗΜΑ 9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

18.073,32 2.349,53  20.422,85 

ΤΜΗΜΑ 10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

18.032,00 2.344,16  20.376,16 

ΤΜΗΜΑ 11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

τ. ΙΩΑΝΝΗ 

3.275,90 425,87  3.701,77 

 

 

Β.  Ως προς το τμήμα 12 «Προμήθεια ελαιόλαδου Κοινωνικού Παντοπωλείου», του 

διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184   «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για 

εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»,  την εταιρεία  Αφοί 

Μαντούβαλοι Α.Ε., με έδρα Καλαβρύτων $ Νοταρά, Κάτω Οβρυά Πατρών, ΑΦΜ 094475700, ΔΥΟ 

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της 
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όπως είχε κριθεί και με την αριθ. 79/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας 

είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και χαμηλότερη σε σχέση με την προτεινόμενη δαπάνη της 

Διακήρυξης.  

    

 

Β. ΤΜΗΜΑ 12 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΑΦΟΙ 

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

Α.Ε. 

5.041,00 655,33  5.696,33 

 

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

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 3.4 της  

διακήρυξης). 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  163/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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