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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 40/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 Θέμα: «Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια τροφής  για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δ. Πρέβεζας, για το έτος  2021-22»». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Αυγούστου 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. 16657/13-08-2021 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 1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      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    

 

 

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

  

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 494/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης λόγω της επείγουσας 

ανάγκης του Δήμου, για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Π.Η.Δ-70 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προμηθειών & Υπηρεσιών,  

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. Κολέτσου), που έχει ως εξής:  «….Σας διαβιβάζουμε το 

Πρακτικό Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην « Προμήθεια τροφής  για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δ. Πρέβεζας, για το έτος  2021-22»  

προϋπολογισμού   34.872,77 €  συμπ. Φ.Π.Α 24% και ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ 

ημερησίας διάταξης, λόγω της επείγουσας ανάγκης του Δήμου, για την εκτέλεση της ανωτέρω 

προμήθειας. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΩΦΩΞΧ-Η9Ζ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στην Πρέβεζα σήμερα στις 19-08-2021, ημέρα. Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημαρχείο η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δ.Πρέβεζας 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ- Πρόεδρος της Επιτροπής 

2) ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ -Μέλος 

3) ΠΡΑΣΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Μέλος 

 

Με το αριθμ. Νο 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. 

Πρέβεζας, για το έτος 2021-22» (αριθμ. Διακήρυξης: 14993/19-07-2021), η παρούσα 

Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του <<BOBOS A.E.B.E..>> ως προσωρινό ανάδοχο. 

 

Με την αριθμ.465/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.  

Κατόπιν, η <<BOBOS A.E.B.E.>> κλήθηκε με την αριθμ. Πρωτ.: 16390/10-08-2021 Ειδική 

πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 

της διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 10-08-2021. Ο 

προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών 

(αριθμ. Πρωτ.:16481/11-08-2021 ) στις 11-08-2021, συνεπώς εμπροθέσμως.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και 

στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών 

που υποβλήθηκαν.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΩΦΩΞΧ-Η9Ζ



Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 

3 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ  

5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ  

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 74 του Ν. 4412/2016) 

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

10 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 

11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ 

13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ  

14 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ TAXISNET 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 

2.2.9.2 της διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Α. Την έγκριση του Πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

Β. Να κατακυρωθεί η προμήθεια στην εταιρεία <<BOBOS A.E.B.E.>> με ΑΦΜ: 999385682 , 

Δνση 8ο ΧΛΜ Αλεξ/πολης -Φερών, Έδρα: Αλεξ/πολη, τηλ. 2551051388, email: 

info@dimitra-sa.gr και σύνολο οικονομικής προσφοράς << 34.422,80 €>> γιατί η προσφορά 

της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Πρέβεζα: 19-08-2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

                                                                                            Σταύρακας Αντρέας 

Κολέτσου Ζαχαρένια                                                                 Πρασσά Ιφιγένεια...…». 

                             

 

mailto:info@dimitra-sa.gr
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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 εισήγηση της υπηρεσίας 

• 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-2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια τροφής  για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δ. Πρέβεζας, για το έτος  2021-22», 

προϋπολογισμού   34.872,77 €  συμπ. Φ.Π.Α 24%. 

 

2.  Κατακυρώνει την προμήθεια στην εταιρεία <<BOBOS A.E.B.E.>> με ΑΦΜ: 999385682 , 

Δνση 8ο ΧΛΜ Αλεξ/πολης -Φερών, Έδρα: Αλεξ/πολη, τηλ. 2551051388, email: info@dimitra-

sa.gr και σύνολο οικονομικής προσφοράς << 34.422,80 €>> γιατί η προσφορά της είναι 

πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  501/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΒΩΦΩΞΧ-Η9Ζ
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