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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

  Θέμα: Έγκριση  πρακτικού  Νο 3  του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια  

             φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21. 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, 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.3514/05-02-2021 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 την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ . Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής:  

 

 «…Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό Νο 3 του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21 και παρακαλούμε για την έγκρισή 

του. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΙΧΗΩΞΧ-ΩΦΔ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Πρέβεζα 2/2/2021 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                   Αριθμ.πρωτ.3099 /2-2-2021  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ:     Έγκριση Πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που 

αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 

2020» 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 2-2-2021, ημέρα Τρίτη , συνήλθε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 42/2020 (ΑΔΑ Ω0ΨΛΩΞΧ-ΝΟ7) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

που υπέβαλε η προσωρινή μειοδότης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο « Προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 

2020-2021», σύμφωνα με την αρ.πρωτ.20553 / 22-10-2020 διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία 

έλαβε τον υπ.αριθμ.101175 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ αποτελούμενη από τους: 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα 

Τσουτσάνη Αθανασία ΠΕ Διοικητικού Πρόεδρος Επιτροπής 

Αδάμου Δήμητρα  ΠΕ Διοικητικού Τακτικό μέλος Επιτροπής 

Παπουτσή Αφροδίτη  ΔΕ Διοικητικού Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

Με την υπ. αριθμ.723 (ΑΔΑ 6ΞΞΨΩΞΧ-Ψ5Ω) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 

πρακτικά Νο 1 περί «Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού» και Νο 

2 περί «Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού» που 

αφορούν στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 

2020- 2021». 

Στη συνέχεια της απόφασης αυτής ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ.αριθμ.1842/19-1-

2021 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. 
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Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 19-1-2021. Κατέθεσαν 

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 

1. 

ΝΤΕΤΣΙΚΑ 

ΠΗΝΕΛΟ-

ΠΗ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ  

29/01/21 2928/1-2-2021 

1 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  

2 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  

3 Βεβαίωση ΕΦΚΑ  

4 Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η -σκοπός και 

δραστηριότητα εταιρίας. (α) & Γενικό 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

Αριθμ.πρωτ.1384948.1993082-Σύσταση 

εταιρείας (β)  

5 Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.ισχύουσας 

εκπροσώπησης αριθμ.πρωτ. 1384948.19930383 . 

6 Πρωτοδικείο Πρέβεζας – περί μη πτώχευσης 

,περί τροποποίησης ή λύσης, περί μη κήρυξης 

πτώχευσης,, περι μη υπαγωγής της εταιρίας σε 

διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.( 

7 Πρωτοδικείο Πρέβεζας – περί μη αναγκαστικής 

διαχείρισης ακινήτου ή επιχείρησης της εταιρίας. 

8.Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

9.Πιστοποιητικά περί παραγωγής και 

διακίνησης τυροκομικών προϊόντων ΙSO 

2015,2018. 

10.Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος της (εταιρίας) απόφαση αποκλεισμού 

,σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016, 

(β)δεν υπάρχει κατάσταση στρέβλωσης 

διαγωνισμού, (γ)σύναψης συμβάσεων με 

άλλους οικονομικούς φορείς ούτε πλημμέλεια 

στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης, περί 

καταβολής εισφορών εργαζομένων, (δ)ότι δεν 

έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση 

για αθέτηση υποχρεώσεων , (ε) οτι πληρούνται 

το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής 

στον διαγωνισμό για την εταιρία που 

εκπροσωπείται και (στ)ότι δεν έχει επιβληθεί 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών καμία 
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πράξη επιβολής προστίμου από αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, και ότι οι Οργανισμοί στους 

οποίους καταβάλλονται εισφορές είναι ΙΚΑ 

εργαζομένων & και ΟΑΕΕ για τις 

ασφαλιστικές εισφορές δύο εταίρων.(σύνολο 

7). 

 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε 

έντυπη μορφή, σύμφωνα με το αρθρ.3.2 της Διακήρυξης όπως αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν.4250/2014(Α΄74),& δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της 

παρούσας διακήρυξης , ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4.-2.2.8 αυτής, υποβλήθηκαν ως πρέπει , σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Τα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 

παραδόθηκε στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ,ορισμένη σύμφωνα με την αριθμ. 

42/2020 Α ΟΕ περί ορισμού διενέργειας διαγωνισμών 

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

ανακήρυξη της ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ ΟΕ ως αναδόχου. 

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 8-2-2021 Τα μέλη  

Η πρόεδρος  

 

Τσουτσάνη Αθανασία  

 
Αδάμου Δήμητρα  

Παπουτσή Αφροδίτη  

     Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.    

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

• την εισήγηση της επιτροπής 

• την αρ.723 /2020  ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΞΞΨΩΞΧ-Ψ5Ω ) 

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

• την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 3  του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 

των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21. 

2. Κηρύσσει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΝΤΕΤΣΙΚΑ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ ΟΕ, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του 

Δήμου Πρέβεζας 2020-21, με τιμή ως εξής: 

 

ΝΤΕΤΣΙΚΑ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ και  ΣΙΑ 

ΟΕ 

ΑΦΜ 999032145  

ΔΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/ΝΣΗ:ΚΑΝΑΛΙ 

ΠΡΕΕΖΑΣ 

ΤΗΛ. 2682051586 

     

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

         39.316,64   

 

 

(ΦΠΑ ) 

5.111,16 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 

   44.427,80 

 

 

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  48/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                                       ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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