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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση  του  Πρακτικού   Νο  3  για  συμπλήρωση  της  αριθ.  746/2020
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας ως προς το Τμήμα 6, Υποενότητα 1, «Είδη
Αρτοποίου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
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»,
λόγω της μη κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.
 

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  τακτική

συνεδρίαση  με την διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης 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.1566/15-01-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

    Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 5ο θέμα παρουσίασε  την  εισήγηση της  επιτροπής

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

 «…Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό   Νο 3 για συμπλήρωση της αριθ.  746/2020 Οικονομικής

Επιτροπής  Δήμου Πρέβεζας  ως προς το  Τμήμα 6,  Υποενότητα 1,  «Είδη  Αρτοποίου Παιδικοί

Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 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», λόγω της μη κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.
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 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 Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό  Νο 3

   Συμπλήρωση της αριθ. 746/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας ως προς το Τμήμα
6, Υποενότητα 1, «Είδη Αρτοποίου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου» του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με  συστημικό αριθμό 101184 με τίτλο  «Προμήθεια ει-
δών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προ-
σώπων 2020-2021». λόγω της μη κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.   

   Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 15-1-2021 ημέρα Παρασκευή συ-
νήλθε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που συ-
γκροτήθηκε με την 42/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εισηγηθεί
την συμπλήρωση της αριθ. 746/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Τμήμα 6,
Υποενότητα 1,  «Είδη Αρτοποίου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου»   του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδι-
κούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για
εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»  σύμφωνα με
την αριθ. 20553/22-10-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού  αριθ. πρωτ. 20554/22-10-2020 περί-
ληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού, λόγω μη υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3.5
του ανωτέρω διαγωνισμού..

   Η  Γνωμοδοτική  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  &  Αξιολόγησης  Προσφορών  που
συγκροτήθηκε με την 42/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Σπυρίδων Λάμπρος Πρόεδρος Επιτροπής
Σταματία Χριστάκη Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Αθηνά Πλέουρα Τακτικό Μέλος Επιτροπής

μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, του ελέγχου των δικαιολογητικών και του
ανοίγματος  των  οικονομικών  προσφορών  των  Οικονομικών  φορέων  του  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό α/α συστημικό αριθμό 101184 και της διακήρυξης 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», προχώρησε στην σύνταξη του Πρακτικού
Νο 1 «Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών & τεχνικής προσφοράς» και του  Πρακτικού Νο 2
«Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών». 
   Τα ανωτέρω πρακτικά Νο1 & Νο 2 διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας και η
οποία με την αιρθ. 746/2020 απόφασή της προχώρησε στην έγκρισή τους. Εκ παραδρομής στα
ανωτέρω  πρακτικά  δεν  συμπεριλήφθηκε  το  Τμήμα  6,  Υποενότητα  1  «Είδη  Αρτοποίου
Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου»  για το οποίο δεν είχε κατατεθεί  καμία
οικονομική  προσφορά.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  3.5 της  Διακήρυξης  του  διαγωνισμού  η
διαδικασία όσον αφορά την  Υποενότητα 1 του Τμήματος 6 θα πρέπει να ματαιωθεί και να
καταστεί άγονη.

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

.

ΑΔΑ: 668ΤΩΞΧ-ΘΜΦ



 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».

 Το  Πρακτικό  Νο1 «Πρακτικό ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της
Τεχνικής προσφοράς»  της παρούσας επιτροπής και  του πρακτικό Νο2 «Πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών».

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

 Το άρθρο 3.5 της διακήρυξης με τίτλο «Ματαίωση Διαδικασίας»
 Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για το Τμήμα 6, Υποενότητα 1 «Είδη

Αρτοποϊου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου».

εισηγείται  προς την Οικονομική Επιτροπή την συμπλήρωση της αριθ.746/2020 της Ο.Ε.  ως
εξής:

1. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονο ως προς το Τμήμα 6, Υποενότητα 1 με τίτλο «Είδη
Αρτοποΐου  Παιδικοί  Σταθμοί  Δημοτικής  Ενότητας  Λούρου»   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»,  διότι  δεν κατατέθηκε καμία
οικονομική προσφορά.

2. Την συνέχιση της διαδικασίας για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας με την διαδικασία
της απ’ ευθείας ανάθεσης του Δημάρχου  Πρέβεζας, σύμφωνα με των άρθρων 116,118 & 120
του Ν.4412/2016.

   

   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  15/1/2021

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Λάμπρος Σταματία Χριστάκη

Αθηνά Πλέουρα

       Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την αρ.746/2020 ΑΟΕ (ΑΔΑ  Ψ0ΒΩΩΞΧ-ΚΥΠ)
 της επιτροπής διαγωνισμού
 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. Κηρύσσει  τον διαγωνισμού ως άγονο ως προς το Τμήμα 6, Υποενότητα 1 με τίτλο «Είδη

Αρτοποΐου  Παιδικοί  Σταθμοί  Δημοτικής  Ενότητας  Λούρου»   του  διαγωνισμού  με  συστημικό

αριθμό 101184   «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το
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Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών

του προσώπων 2020-2021»,  διότι  δεν κατατέθηκε καμία οικονομική προσφορά.

2. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας με την

διαδικασία   της  απ’  ευθείας  ανάθεσης  του Δημάρχου  Πρέβεζας,  σύμφωνα με  των άρθρων

116,118 & 120  του Ν.4412/2016.

   

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2021.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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