
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 57/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: «Έγκριση πρακτικού Νο 3 “Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού Δήμου Πρέβεζας με συστημικό 

αριθμό 138859, για την <Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022>  ». 

 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 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. 22915/12-11-2021 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    -    Τακτικό μέλος 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 250 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση  παρουσίασε την εισήγηση 

της Επιτροπής διαγωνισμού (αρμ.υπαλ.Σ.Λάμπρος),  του Δήμου Πρέβεζας, που έχει ως εξής:  

 «...Σας διαβιβάζουμε το κάτωθι πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & 

Αξιολόγησης Προσφορών, για την επικύρωσή του από την Οικονομική Επιτροπή και την 

ανάδειξη του μειοδότη προμηθευτή: 

1. Το Πρακτικό Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού Δήμου Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την < 

Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για 

το σχολικό έτος 2021-2022>. Κατακύρωση και ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου του 

ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με έδρα 

Κέντρου 9, 30100  Αγρίνιο ,με ΑΦΜ  042711186, ΔΥΟ Αγρινίου, γιατί κατέθεσε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της όπως είχε κριθεί και με 
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την αριθ.629/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας είναι 

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

Διακήρυξη και παρακαλούμε για την έγκρισή του. 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
(Α.Δ.Σ. 13/2021) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 
 

ΘΕΜΑ: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού Δήμου 
Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την < Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022 > 

   
   Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 11/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ 

συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με την  

13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ρ8ΓΕΩΞΧ-ΛΝΩ), προκειμένου να 
αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  με έδρα Κέντρου 9, 30100 Αγρίνιο και ΑΦΜ 042711186, του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 138859 με τίτλο  «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση 
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022», αποτελούμενη από 
τους: 

Α/Α Επώνυμο - όνομα Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

1 Λάμπρος Σπυρίδων 
ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων 
Υπάλληλος Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης 

Πρόεδρος της Επιτροπής 

2 
Σαρόγλου  Μαρίνα  Δημοτική υπάλληλος, ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων 

Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

  

3 Σκαμνέλου Μαρία 
Δημοτική Υπάλληλος , ΔΕ 
Διοικητικού 

Τακτικό μέλος της επιτροπής 
 

 
1. Με το αριθ. Νο 1 πρακτικό η Επιτροπή προχώρησε στην αποδοχή των υποψηφίων αναδόχων μετά 

την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνική προσφορά,  του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την 

«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το 
σχολικό έτος 2021-2022».  

2. Με το αριθ. Νο 2 πρακτικό ελέγχου οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη, μετά την 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση  των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων <οικονομικών προσφορών>  του 

διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 138859 και τίτλο < Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022>, η παρούσα 
Επιτροπή γνωμοδότησε-εισηγήθηκε την ανάδειξη της Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ, με έδρα Κέντρου 9, 30100 Αγρίνιο,  και ΑΦΜ. 042711186-ΔΟΥ Αγρινίου, ως προσωρινού 
αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού. 

3. Με την αριθ. 629/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΜΩΞΧ-1Υ8) εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο 1 (Ηλεκτρονική αποσφράγιση  των ηλεκτρονικών (υπό) 
φακέλων <Δικαιολογητικά συμμετοχής -  Τεχνική προσφορά>) & Νο2 (Πρακτικό ελέγχου 
οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη, μετά την Ηλεκτρονική αποσφράγιση  των 
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ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων <οικονομικών προσφορών>),  της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών.  

   Προσωρινός  μειοδότης ανακηρύχθηκε  ο  Οικονομικός Φορέας  με επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ” (ΑΦΜ 042711186 ΔΟΥ: Αγρινίου, Δ/νση Κέντρου 9, Αγρίνιο). 

   Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ,  κλήθηκε με την αριθ. 
πρωτ.  21699/25-10-2021 πρόσκληση της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Προμηθειών & 
Διαχείρισης Υλικού, με βάση το άρθρο 3.2 της διακήρυξης,  να υποβάλλει εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης  δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 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.  

   Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 25-10-2021, μέσω της 
λειτουργικότητας επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά  την 02-11-
2021 και κατέθεσε στην υπηρεσία μας το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης,  την 04-11-
-2021 (Αρ. Πρωτ. 22228/4-11-2021), συνεπώς εμπροθέσμως. 

   Στη συνέχεα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προχώρησε  στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (ηλεκτρονικών και εντύπων). Τα δικαιολογητικά που 
κατατέθηκαν είναι τα εξής: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Άρθρο 2.2.9.2. της Διακήρυξης 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΕΣΗΔΗΣ (Ψηφιακά 
υπογεγραμμένα) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

1. Αποδεικτικό  Φορολογικής Ενημερότητας ΝΑΙ ΝΑΙ 

2α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΝΑΙ ΝΑΙ 

2β. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

ΝΑΙ - 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης  στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές 

ΝΑΙ - 

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ναι ΝΑΙ 

5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7. Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης,  από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού (Λοιπές περιπτώσεις 

ΝΑΙ - 
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παραγράφου 2.2.3.4. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα, περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας (Παράγραφος 2.2.3.9.  

ΝΑΙ - 

10. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

11α. ISO 9001:2008 & iSO22000:2005 αναδόχου ΝΑΙ ΝΑΙ 

11β. ISO 9001:2008 & ΙSO22000:2005 προμηθευτών ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.2.9.2,  2.2.3. , 
και 2.2.4 – 2.2.8 της Διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 

Τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 

Την διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την ««Προμήθεια γευμάτων 

για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022». 

Την αριθμ.  629/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής [Έγκριση Πρακτικών 1 "Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών" και πρακτικού Νο2 "Αξιολόγηση Οικονομικών 

προσφορών" του διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού 

Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22]. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπροθέσμως από τον Οικονομικό Φορέα με 
επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την  2-11-2021 
και σε σφραγισμένο φάκελο στην υπηρεσία μας την 4-11-2021 (Αρ. Πρωτ. 22228/2021) 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι:  

Α. Την επικύρωση του Νο 3 Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

Β. Την κατακύρωση και ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο  

««Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας 

για το σχολικό έτος 2021-2022», στην εταιρεία  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με έδρα Κέντρου 9, 30100  Αγρίνιο, με ΑΦΜ  042711186, ΔΥΟ Αγρινίου, 

γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της όπως είχε 

κριθεί και με την αριθ.629/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας είναι 

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

Διακήρυξης .  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ  138859      «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

104.720,00 € 13.613,60 € 118.333,60 € 
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   Κατά της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 138859, «Προμήθεια 

γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-
2022»,  χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 
Διακήρυξης. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε ως κατωτέρω : 
 

Πρέβεζα  11-11-2021  

 

                Ο Πρόεδρος               Τα Mέλη 
 

 

 

      Σπυρίδων Λάμπρος                                                     Μαρίνα Σαρόγλου 

 

                                                                                          Μαρία Σκαμνέλου 

 
      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 αρ. 629/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΧ0ΜΩΞΧ-1Υ8), η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα    

  απόφαση   και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

 -την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού 

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

 -την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού Δήμου Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την 

«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για 

το σχολικό έτος 2021-2022». 

 

2. Κηρύσσει ως οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για την 

σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022», 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με 

έδρα Κέντρου 9, 30100  Αγρίνιο, με ΑΦΜ  042711186, ΔΟΥ Αγρινίου. 

 

3. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022», στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με έδρα 

Κέντρου 9, 30100  Αγρίνιο, με ΑΦΜ  042711186, ΔΟΥ Αγρινίου, γιατί κατέθεσε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά του όπως είχε κριθεί και με 

την αριθ.629/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας είναι 

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

Διακήρυξης, ως εξής:  
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ  

138859      «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

104.720,00 € 13.613,60 € 118.333,60 € 

 

 

4. Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με 

το άρθρο 3.4 της διακήρυξης 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  727/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.629/2021 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 53/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Πρακτικών 1 "Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 

προσφορών" και πρακτικού Νο2 "Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών" του 

διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 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. 21089/15-10-2021 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της  

Επιτροπής διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Σπ.Λάμπρος), 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 

μειοδοτών, 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 2021-22» 

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.  

         Συνημμένα υποβάλλεται το Πρακτικό Νο 1 & Νο 2. 
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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   13 /2021 Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

των εντύπων και ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων <Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά> 

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22». 

 

 

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την  15-10-2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ οι πιο κάτω : 

Α/Α Επώνυμο - όνομα Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

1 Λάμπρος Σπυρίδων 
Δημοτικός Υπάλληλος Τμήματος 

Πολιτισμού - ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων 

1ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής (Πρόεδρος) 

2 Σαρόγλου Μαρίνα 
Δημοτική υπάλληλος, ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων 

2ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής 

3 Σκαμνέλου Μαρία 
Δημοτική Υπάλληλος , ΔΕ 

Διοικητικού 

3ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής 

 

που αποτελούν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, με τη διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης- Ανοικτού και Πρόχειρου διαγωνισμού 

για το τμήμα  Παιδείας,  όπως ορίστηκε με την  13.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:Ρ8ΓΕΩΞΧ-ΛΝΩ) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  για τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) στο πλαίσιο 

της διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 138859 και τίτλο 

««Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το 

σχολικό έτος 2021-22», οι οποίοι υπεβλήθησαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr , 

με αριθ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της Δημοπρασίας και αριθ. πρωτ.  18684/14-9-2021 περίληψη 

Διακήρυξης της δημοπρασίας.  

1.   Την Πέμπτη 7-10-2021 και ώρα 10 π.μ. η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική απoσφράγιση των 

ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων <δικαιολογητικά  συμμετοχής - τεχνική προσφορά> και τον φάκελο 

«Οικονομική προσφορά» σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης.  Διαπιστώθηκε ότι : 

2.  Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ηλεκτρονικοί Φάκελοι σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης, στο 

ηλεκτρονικό σύστημα  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με τα δικαιολογητικά από τον παρακάτω υποψήφιους, οι οποίοι 

κατατέθηκαν και σε έντυπη μορφή (η εγγυητική επιστολή), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2, παράγραφος 

2.2.2.1  της διακήρυξης, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας με τους παρακάτω αντίστοιχους 

αριθμούς πρωτοκόλλου: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) 

Α/Α Επωνυμία Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΣ. ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΦΑΚΕΛΛΩΝ 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  242653 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 20280/4-10-2021 

2 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 242879 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 20284/4-10-2021 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

3. Στην σημερινή συνεδρίαση η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

(υπό) φακέλου <Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά> σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2  

(παραγρ.2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.2.3.,2.4.2.4., 2.4.2.5) και το άρθρο 2.4.3, παράγρ (2.4.3.1., 2.4.3.2.)  

της διακήρυξης, των Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν ηλεκτρονική προσφορά, καθώς επίσης και 

στον έλεγχο του φακέλου με τα δικαιολογητικά που απεστάλησαν ταχυδρομικά σύμφωνα με το ίδιο 

άρθρο. Η Επιτροπή μετά και τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, κατέγραψε αυτά στον ακόλουθο 

πίνακα υποψηφίων αναδόχων: 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Α.1 Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής  ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (άρθρο 2.4.3.2.) 

Β.1 Ε.Ε.Ε.Σ. (ΤΕΥΔ - Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Β.2 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 

αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη , ότι 

έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

ΝΑΙ 

Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ 

(Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη) 

Β.3 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 

αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη, ότι τα 

προϊόντα που θα προμηθεύεται θα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης 

και ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε 

αιφνιδιαστικό έλεγχο της αναθέτουσας 

αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί 

αν τηρείται η προμήθεια προϊόντων με τις 

προδιαγραφές που καθορίζονται στην 

μελέτη. 

ΝΑΙ 

Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ 

(Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη) 

Β.4 Κατάσταση του διαγωνιζόμενου με την 

περιγραφή της υλικοτεχνικής 

υποδομής/Σκεύη της επιχείρησης. 

ΝΑΙ 

Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ 

(Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη) 

B.5 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 

αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη με την 

οποία θα δηλώνει ότι σκεύη που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία 

παροχής των γευμάτων θα είναι σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα 

περιλαμβάνονται σε αυτά πλαστικά 

προϊόντα μιας χρήσης όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 

4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α/20-10-2020): 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 

σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

ΝΑΙ 

Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη 

 

ΝΑΙ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη 
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περιβάλλον και λοιπές διατάξεις. 

B.6 Κατάσταση του οικονομικού φορέα με 

περιγραφή των πρώτων υλών για την 

παρασκευή των γευμάτων με αναλυτικές 

προδιαγραφές σύμφωνα με τις επιμέρους 

μελέτες των υπηρεσιών και τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις. 

ΝΑΙ 

Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη 

ΝΑΙ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένη 

Β.7 Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

εργαστηρίου τροφίμων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Β.8 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου 

μεταφορικού μέσου, για τη μεταφορά των 

ειδών από τον τόπο παρασκευής στο 

Μουσικό σχολείο και βεβαίωση αρμόδιας 

υπηρεσίας ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί 

τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς 

μεταφοράς και υγιεινής των τροφίμων. 

ΝΑΙ 

(ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΑΙΝ 5570, ΦΟΡΤΗΓΟ 

Ι.Χ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΨΤΓΕΙΟ 

ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ 

ΣΕ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ 

ΔΟΧΕΙΑ 

ΝΑΙ 

(ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΙΝΟ 4515,  ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΨΥΓΕΙΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ  & 

(ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΙΝΝ5036) ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΣΕ 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 

Β.9α Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 

(συστημάτων διαχείρισης ποιότητας) ή 

ισοδύναμο. 

NAI 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 (ISO 9001:2015)  

 

ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 

(ISO 9001:2015) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 

(ISO 9001:2015) 

 

ΝΑΙ 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

(ISO 9001:2015) 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

(ISO 14001:2015)  

 

Β.9β Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000:2005 

(συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων) ή ισοδύναμο. 

NAI 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 (ISO 22000:2018)  

ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 

 (ISO 22000:2018) 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.  

(ISO 9001:2015) 

NAI 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

(ISO 22000¨2018) 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

(ISO 22005:2007) 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

(ISO 45001:2018) 

 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
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(ISO 22000:2018) 

 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

(ISO 22000:2018) 

Β.10 Κατάλογο των κυριότερων προμηθευτών 

των υποψήφιων αναδόχων για 

κρέας, κοτόπουλα , τυροκομικά και 

γαλακτοκομικά με τα αντίστοιχά τους 

πιστοποιητικά ISO 22000:2005 

(συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων) ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 

Ε.Π.Ε. 

(ISO 22000:2018) 

 

2. ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 

(ISO 22000:2018) 

NAI 

 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

 

(ISO 22000:2018) 

Β.11 Κατάσταση του προσωπικού της 

επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα 

ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς 

προμήθεια είδους. 

ΝΑΙ 

 (Ψηφιακά 

υπογεγραμμένο) 

ΝΑΙ  

(Ψηφιακά 

υπογεγραμμένο) 

Β.12 Βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από το 

αρμόδιο τμήμα της οικείας Διεύθυνσης 

Υγείας από τα οποία θα προκύπτουν ότι τα 

άτομα που θα ασχοληθούν με την 

προετοιμασία, μεταφορά και το σερβίρισμα 

του φαγητού στους μαθητές του Μουσικού 

σχολείου και στους ωφελούμενους στο 

ΚΗΦΗ έχουν κάνει όλες τις εξετάσεις για 

μεταδοτικά νοσήματα και τους 

απαραίτητους εμβολιασμούς. 

ΝΑΙ NAI 

 

Επιπλέον οι επιχειρήσεις κατέθεσαν και τα πιο κάτω δικαιολογητικά : 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων ιδιωτικών 

εγγράφων 

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης για να προβεί  ο Δήμος Πρέβεζας  σε 

αναζήτηση-επιβεβαίωση των δικαιολογητικών και την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις  

Περιβαλλοντική πολιτική 

Υποφάκελος: Δικαιολογητικά συμμετοχής /Τεχνική προσφορά 

Βεβαίωση επιμόρφωσης 

Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης 

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 

2 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Καταστάσεις της ΑΑΔΕ των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης 

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 

Δηλώσεις ΦΠΑ 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών  λαμβάνοντας υπόψη: 

 

• Την υπ’ αριθ. 138859/14-9-2021 Διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας για την «Προμήθεια 

γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό 

έτος 2021-22». 
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• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

• Τις υποβληθείσες προσφορές 

• Το άρθρο 3.1.2 της ως άνω διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή  εισηγείται την 

αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής  Προσφοράς των πιο κάτω 

υποψηφίων αναδόχων του μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,  από  όπου προκύπτει ότι:  

 

Α) Ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, έχει 

καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή την εγγυητική επιστολή 

η οποία ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της) όπως κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Πρέβεζας με αριθ. πρωτ.  20280/4-10-2021 και τα οποία ελέχθησαν και βρέθηκαν ότι είναι σύμφωνα με 

το άρθρο 2.4.3.2 και 3.1.2.1 της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 138859/14-9-2021 Διακήρυξη για την 

«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το 

σχολικό έτος 2021-22» και συνεπώς γίνεται δεκτός στο διαγωνισμό καθώς συγκεντρώνει όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ως άνω διακήρυξη, διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή 

και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

 

Β) Ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έχει 

καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή την εγγυητική επιστολή η 

οποία ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της) όπως κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας 

με αριθ. πρωτ. 20284/4-10-2021) και τα οποία ελέχθησαν και βρέθηκαν ότι είναι σύμφωνα με το άρθρο 

2.4.3.3 και 3.1.2.1 της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 20553/22-10-2020, για την «Προμήθεια γευμάτων 

για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22», 

και συνεπώς γίνεται δεκτός στο διαγωνισμό καθώς συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ως άνω διακήρυξη, διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν εγγραφεί 

στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω  

 

Κοινοποιεί – Διαβιβάζει προς την Αναθέτουσα αρχή Δήμου Πρέβεζας 

 

Το  Πρακτικό Νο 1 Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά  για την αποδοχή των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής  Προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων του διαγωνισμού 

με τίτλο ««Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας 

για το σχολικό έτος 2021-22»,. 

 

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

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

Ο Πρόεδρος Τα Mέλη 

Σπυρίδων Λάμπρος  Σαρόγλου Μαρίνα 

 Σκαμνέλου Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 2 

 

   Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου 

Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την ««Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022». 

 

 Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 15-10-2021 Παρασκευή και ώρα 10 

π.μ. συνήλθε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που 

συγκροτήθηκε με την  13.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ρ8ΓΕΩΞΧ-ΛΝΩ, 

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο  του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 138859  και τίτλο 

«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για 

το σχολικό έτος 2021-22».σύμφωνα με την αριθ. με αριθ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της 

Δημοπρασίας και αριθ. πρωτ.  18684/14-9-2021 περίληψη Διακήρυξης της δημοπρασίας, 

αποτελούμενη από τους: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Σπυρίδων Λάμπρος  Πρόεδρος Επιτροπής 

Σαρόγλου  Μαρίνα Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

Σκαμνέλου Μαρία Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

 

1. Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» των 

υποψηφίων αναδόχων και στην συνέχεια στον έλεγχο των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής.  

Από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά και των 

εγγυητικών επιστολών, προέκυψαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι του διαγωνισμού, τα οποίοι 

καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό Νο 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1. και 3.1.2, η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην αξιολόγηση 

των Οικονομικών Προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, των υποψηφίων αναδόχων που προκρίθηκαν για τη συνέχεια του διαγωνισμού μετά των 

έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1 της 

Επιτροπής. 

3. Υποβλήθηκαν στο σύστημα οι παρακάτω οικονομικές προσφορές: 

Α. Γεωργίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου (αρ. προσφοράς συστήματος 242653/30-9-2021 και 

αρ.πρωτ. Δήμου Πρέβεζας 20280/4-10-2021). 

Β. Καρβούνης Χριστόδουλος του Νικολάου (αρ. προσφοράς συστήματος 242879/30-9-2021 και 

αρ.πρωτ. Δήμου Πρέβεζας 20284/4-10-2019). 

   Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει τον κατωτέρω πίνακα των Οικονομικών 

Προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 138859, 

σύμφωνα με την αριθ. με αριθ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της Δημοπρασίας και αριθ. πρωτ.  

18684/14-9-2021 περίληψη Διακήρυξης της δημοπρασίας, με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για 

την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22» 

ως εξής: 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ        ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

       ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

104.720,00 

 

      13.613,60 

 

118.333,60 

  ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  

  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  

  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

115.260,00      14.983,80 130.243,80 

 

   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλες τις προσφορές των επιλεγμένων επιχειρήσεων, με 

κριτήριο την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της προκήρυξης 

του διαγωνισμού και του προϋπολογισμού της μελέτης,  είναι των κατωτέρω οικονομιών φορέων 

 

    Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ      ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

   ΤΙΜΗ  

  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ      ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

       ΠΟΣΟ 

       ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

         1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

104.720,00 

 

13.613,60 118.333,60 

  2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

115.260,00 14.983,80 130.243,80 

 

 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

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

Την αριθ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της Δημοπρασίας και αριθ. 18684/14-9-2021 περίληψη 

Διακήρυξης του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 138859 με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για 

την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22».  

Το Πρακτικό  Νο1:  Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της Τεχνικής προσφοράς 

της παρούσας επιτροπής. 

Τις προσφορές των Οικονομικών φορέων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ 

 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 

Α. Την  έγκριση του Πρακτικού   Νο 1 «Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της 

Τεχνικής προσφοράς» του διαγωνισμού με αριθ. Πρωτ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της 

Δημοπρασίας με  αριθ. πρωτ.  18684/14-9-2021 περίληψη Διακήρυξης της δημοπρασίας, με 

συστημικό αριθμό 138859, και τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22».  

Β. Την  έγκριση του Πρακτικού   Νο2 « Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών» του 

διαγωνισμού , με συστημικό αριθμό 138859  (αρ.πρωτ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της 

Δημοπρασίας και  αριθ. πρωτ.  18684/14-9-2021 περίληψη Διακήρυξης της δημοπρασίας) και τίτλο 

«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για 

το σχολικό έτος 2021-22».  

Γ. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για 

την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22»,  

του πιο κάτω Οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του η οποία κρίνεται 

αποδεκτή καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και με κριτήριο την πιο συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ             

ΤΙΜΗ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
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ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

104.720,00 

 

13.613,60 118.333,60 

 

 

 

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  15/10/2021 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Σπυρίδων Λάμπρος Μαρίνα Σαρόγλου 

 

 Μαρία Σκαμνέλου 

 

  
 

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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 Νο 1 «Ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής & της Τεχνικής 

προσφοράς» του διαγωνισμού με αριθ. Πρωτ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της 

Δημοπρασίας με  αριθ. πρωτ.  18684/14-9-2021 περίληψη Διακήρυξης της δημοπρασίας, 

με συστημικό αριθμό 138859, και τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των 

μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22».  

 

2. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 2 «Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών» του διαγωνισμού , με 

συστημικό αριθμό 138859  (αρ.πρωτ. 18683/14-9-2021  Διακήρυξη της Δημοπρασίας 

και  αριθ. πρωτ.  18684/14-9-2021 περίληψη Διακήρυξης της δημοπρασίας) και τίτλο 

«Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για 

το σχολικό έτος 2021-22».  

 

3. Κηρύσσει ως προσωρινό αναδόχο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για 

την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-

22»,  τον οικονομικό φορέα ως εξής:  

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ             

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

104.720,00 

 

13.613,60 118.333,60 
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σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του, η οποία κρίνεται αποδεκτή καθώς είναι σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και με κριτήριο την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  629/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ψ234ΩΞΧ-ΨΞΔ
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