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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα: «Διαβίβαση του Πρακτικού Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής 

προσφοράς και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδοτών” μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων “ Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά” και των (υπό) φακέλων “Οικονομικών Προσφορών” 

του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  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 

2022 ». 

 
 

      Στην Πρέβεζα, σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  δια ζώσης 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.6477/15-04-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -  Αναπληρ.μέλος  

 

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

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 130 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  της 

επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Α.Κοτσώνη), που έχει ως εξής:  

«…Σας διαβιβάζουμε τo κάτωθι πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & 

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

των προσωρινών αναδόχων: 

1. Το Πρακτικό Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και 

οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδοτών” μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων “ Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά” και των (υπο) φακέλων “Οικονομικών Προσφορών” του Διεθνούς 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος 

ΑΔΑ: 6ΠΡΖΩΞΧ-ΝΛΞ



για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022» και παρακαλούμε 

για την έγκρισή του.  

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

AΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 854/2021 Οικονομικής Επιτροπής 

  

   

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο   Νο 1 

 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

αφορά στην «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 2022» 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 21-03-2022, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 854/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 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 2022» (Αριθμ. Διακήρυξης 2388/11-02-2022), η οποία έλαβε τον αριθμό 155148 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αποτελούμενη από τους: 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα 

Κοτσώνη Αγγελική ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Πρόεδρος  

Παπαϊωάννου Αγγελική ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Αναπληρωματικό Μέλος 
Επιτροπής 

Βάσσιου Αικατερίνη ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Μέλος Επιτροπής 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ήταν 
σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 155148 και διαπίστωσε αφενός ότι 
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ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 
είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω 
συμμετέχοντες: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

1 POLIS MARKET IKE 

2 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3 ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),προκειμένου 

να αποσφραγιστούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των 
προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

4. Η ίδια διαδικασία αποσφράγισης ακολουθήθηκε εν συνεχεία και για την αποσφράγιση των 
υποφακέλων «Οικονομικών Προσφορών» 

5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 
αριθμούς συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός Προσφοράς 

1 POLIS MARKET IKE 270686 

2 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  268935 

3 ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 271970 

4 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ 

269948 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αυτά που δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του αρ 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 
4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων και των διατάξεων του ν. 
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4412/2016 περί της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών και συνυποβολής υπεύθυνων 
δηλώσεων σε περίπτωση απλής φωτογραφίας απλών ιδιωτικών εγγράφων. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

 

Α/Α Επωνυμία Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 POLIS MARKET IKE 4199/11-03-22 και  

4198/11-03-22 εγγυητική 
επιστολή 

2 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  4496/16-03-22 

3 ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4585/17-03-22 

4 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ 

4676/18-03-22 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που υπέβαλαν οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς. 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας και μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά 
φύλλο. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως 
καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Επωνυμία  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ στις 
οποίες υπέβαλλαν 

προσφορά 

Δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή  Δικαιολογητικά σε έντυπη 
μορφή  

1 POLIS MARKET 
IKE 

Γ - Τμήμα 2 1.Στοιχεία μητρώου-Επιχείρησης-ΑΑΔΕ 

2.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 

3.Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και 
εκπροσώπησης 

4.Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών 

5.Καταστατικό POLIS MARKET 

6.Φορολογική ενημερότητα 

7.Ασφαλιστική ενημερότητα 

8.Ασφαλιστική ενημερότητα διαχειριστή 

1. Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά 

2.Στοιχεία μητρώου-
Επιχείρησης-ΑΑΔΕ 

3.Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 

4.Πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης 

5.Γενικό πιστοποιητικό 

6.Καταστατικό POLIS 
MARKET 
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9.Πιστοποιητικό φερεγγυότητας 

10.Ποινικό μητρώο διαχειριστή 

11.Άδειες οχημάτων-καταλληλότητας 

12. Εγγυητική επιστολή 

13.ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ 

14.Αναλυτική τεχνική προσφορά 

15.Υ.Δ.ακριβείας εγγράφων 

16. Υ.Δ. Τεχνικής προσφοράς 

17.Πιστοποιητικά ISO(4) 

18.Y.Δ.-Ασφαλιστικός φορέας-
υποχρεώσεις-αποκλεισμοί 

19.Υ.Δ. ΕΦΕΤ 

20.Υ.Δ. Κώδικα τροφίμων – ποτών 

21.Υ.Δ. Λόγοι αποκλεισμού 

22.Υ.Δ. Κύρωσης αποκλεισμού 

23.Τεχνική προσφορά συστήματος 

  

7..Φορολογική ενημερότητα 

8.Ασφαλιστική ενημερότητα 

9.Ασφαλιστική ενημερότητα 
διαχειριστή 

10.Πιστοποιητικό 
φερεγγυότητας 

11.Ποινικό μητρώο 
διαχειριστή 

12.Άδειες οχημάτων-
καταλληλότητας 

13.Εγγυητική επιστολή 

14.ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ 

15.Αναλυτική τεχνική 
προσφορά 

16.Υ.Δ.ακριβείας εγγράφων 

17.Υ.Δ. Περιβαλλοντικής 
διαχείρησης 

18.Πιστοποιητικά ISO(2) 

19.Υ.Δ.-Ασφαλιστικός φορέας-
υποχρεώσεις-αποκλεισμοί 

20.Υ.Δ. ΕΦΕΤ 

21.Υ.Δ. Κώδικα τροφίμων – 
ποτών 

22.Υ.Δ. Λόγοι αποκλεισμού 

23.Υ.Δ. Κύρωσης αποκλεισμού 

2 ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α–
Τμήμα1,2,3,4,5,6,7,8 

(Ομάδων μελέτης 
Α,Β.Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η) 

 

Β-Τμήμα 1-2  

1.Άδειες οχημάτων-καταλληλότητας 

2.Εγγυητική επιστολή 

3.Ασφαλιστική ενημερότητα 

4. Φορολογική ενημερότητα 

5.Πιστοποιητικά ISO(4) 

6.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 

7.ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ 

8.Υ.Δ. Περί ακριβείας ιδιωτικών 

1.Εγγυητική επιστολή 

2.Ασφαλιστική ενημερότητα 

3.Φορολογική ενημερότητα 

4.Πιστοποιητικά ISO 

5.Πιστοποιητικό 
Επιμελητηρίου 

6.ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ 

7..Άδειες οχημάτων-
καταλληλότητας 
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εγγράφων 

9.Υ.Δ. Περί υγιεινής και 
ποιότητας(ΕΦΕΤ)-περί προέλευσης, 
μεταφοράς και συσκευασίας 

10.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

11.Απόφαση καταχώρησης στο μητρώο 
εμπόρων 

12.Υ.Δ. Περί απασχόλησης ανηλίκων 

13.Τεχνική προσφορά 

14.Πιστοποιητικά ISO 

15.Μαυριδόπουλος ΑΕ- Άδειες και 
πιστοποιήσεις 

16. Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά 

  

8.Υ.Δ. Περί ακριβείας 
ιδιωτικών εγγράφων 

9.Υ.Δ. Περί υγιεινής και 
ποιότητας(ΕΦΕΤ)-περί 
προέλευσης και συσκευασίας 

10.Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας 

11.Απόφαση καταχώρησης 
στο μητρώο εμπόρων 

12.Υ.Δ. Περί απασχόλησης 
ανηλίκων 

13.Τεχνική προσφορά 

14.Πιστοποιητικά ISO και 
άδειες λειτουργίας εταιρειών 

15.Μαυριδόπουλος ΑΕ- Άδειες 
και πιστοποιήσεις 

3 ΜΠΑΝΑΚΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Α -Τμήμα 3 

(Ομάδα Γ μελέτης) 

1.Εγγυητική επιστολή 

2.ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ 

3.Άδεια ίδρυσης 

4.Βεβαίωση μητρώου εμπόρων 

5.Στοιχεία μητρώου-Επιχείρησης-ΑΑΔΕ 

6.Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος 

7.Υ.Δ. Περί υγιεινής και 
ποιότητας(ΕΦΕΤ)-περί προέλευσης, 
μεταφοράς και συσκευασίας-
γνησιότητας αντιγράφων 

8.Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών 

9.Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά(2) 

1.Εγγυητική επιστολή 

2.Άδεια ίδρυσης  

3.Βεβαίωση καταλληλότητας 
οχήματος 

4.Βεβαίωση μητρώου 
εμπόρων 

5.Στοιχεία μητρώου-
Επιχείρησης-ΑΑΔΕ 

4 ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 
ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓ.ΕΞΑΓ.ΑΕ 

Γ – Τμήμα 1,2 1.Υ.Δ. Δέσμευσης 

2.Υ.Δ. Περί ακριβείας ιδιωτικών 
εγγράφων 

3.ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ 

4.Άδειες οχημάτων-καταλληλότητας 

5.Πιστοποιητικά ISO 

1.Πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης 

2.Ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα 

3.Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας 

4.Πιστοποιητικά ISO 
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6.Άδεια λειτουργίας 

7.Ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα 

8.Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

9.Καταστατικό της εταιρείας 

10.Υ.Δ. Περί υγιεινής και 
ποιότητας(ΕΦΕΤ)-περί προέλευσης, 
μεταφοράς και συσκευασίας(3) 

11.Τεχνικές προδιαγραφές 

12.Τεχνική προσφορά 

13.Πιστοποιητικά ISO 

14.Εγγυητική επιστολή 

15. Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά  

5.Άδειες οχημάτων-
καταλληλότητας 

6.ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ 

7.Πιστοποιητικά ISO 

8.Υ.Δ. Περί υγιεινής και 
ποιότητας(ΕΦΕΤ)-περί 
προέλευσης,μεταφοράς και 
συσκευασίας(3) 

9.Εγγυητική επιστολή  

 

Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τις εγγυητικές 

Επιστολές των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι : 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς POLIS MARKET IKE, ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, MΠANAKΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ υπέβαλλαν την 

απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 

Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους φορείς που 
φέρεται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και 
διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

7. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι : 

Η προσφορά των οικονομικών φορέων είναι πλήρης. 

8. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Συγκεκριμένα: 

α. Η προσφορά της «POLIS MARKET IKE» για την κατηγορία Γ – Τμήμα 2 (ελαιόλαδο Κοινωνικού 
Παντοπωλείου )είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

β. Η προσφορά του «ΚΑΚΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για την κατηγορία Α – Τμήμα 1,2,3,4,5,6,7,8 
(παντοπωλείο, ελαιόλαδο, οπωροπωλείο, αρτοποιείο, γαλακτοκομικά είδη, ζαχαροπλαστείο, 
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κρεοπωλείο και ιχθυοπωλείο)και την κατηγορία Γ – Τμήμα 1,2 (παντοπωλείο και ελαιόλαδο του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου)είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

γ. Η προσφορά του «ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» για την κατηγορία Α - Τμήμα 3(ομάδα Γ μελέτης- είδη 
οπωροπωλείου)είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

δ. Η προσφορά της «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ» για την 

κατηγορία Γ- Τμήμα 1,2 (παντοπωλείο και ελαιόλαδο του Κοινωνικού Παντοπωλείου)είναι σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

9. Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που έγιναν 
αποδεκτές, με κριτήριο την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης 
τιμής για τα τμήματα, υποτμήματα που αφορούν την προμήθεια ειδών παντοπωλείου-αρτοποιείου-
γαλακτοκομικά είδη και είδη ζαχαροπλαστείου και του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης για τα είδη 
ελαιολάδου- οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-ιχθυοπωλείου και οι οποίες παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-

ΤΜΗΜΑΤΑ 
POLIS MARKET IKE KAKABOΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΑΚΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΜΕ ΦΠΑ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΜΕ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΜΕ ΦΠΑ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΤΜΗΜΑ1-
ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  

  
22232,03 25166,62 

    

ΤΜΗΜΑ2-

ΟΜΑΔΑ Β 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

  
5018,20 5670,57 

    

ΤΜΗΜΑ3-
ΟΜΑΔΑ Γ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

  
20954,48 23678,56 20698,621 23389,442 

  

ΤΜΗΜΑ4-

ΟΜΑΔΑ Δ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

        

ΤΜΗΜΑ5-
ΟΜΑΔΑ Ε 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ-

ΚΑ 

  
18731,20 21166,26 

    

ΤΜΗΜΑ6-
ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-

ΣΤΕΙΟ 

        

ΤΜΗΜΑ7-

ΟΜΑΔΑ Ζ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 

  
17775,95 20086,82 

    

ΤΜΗΜΑ8- 

ΟΜΑΔΑ Η 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 

  
14513,15 16339,86 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
        

ΤΜΗΜΑ1 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

  
3921,20 4430,96 

  
4300,20 4859,23 

ΤΜΗΜΑ2 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
6171,320 6973,591 6171,320 6973,591 

  
6404,20 7236,75 
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Συνεπώς: 

- για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 1-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : 30282,79 €] η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

- για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 2- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 6916,05 €] η χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

- για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 3 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 28527,19 €] η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΠΑΝΑΚΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». 

- για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 5 -ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 21166,26 €] η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

- για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 7 - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 21142,30 €] η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

- για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 8 - ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 16296,86 €] 
διαπιστώθηκε υπολογιστικό σφάλμα στη μελέτη της παρούσας διακήρυξης με αριθμ. 2388/11-02-
2022 (και συγκεκριμένα: σελ. 67 γαύρος νωπός 500 κιλά με τιμή μονάδος 4,5 υπολογίστηκε 
εσφαλμένα 1395, ενώ η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 310 κιλά γαύρο.)Με προυπόθεση τη μείωση της 
ποσότητας( άρθρο3.2 της διακήρυξης) η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

- για την κατηγορία Γ ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 5125,45 €] η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

- για την κατηγορία Γ ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 8504,38 €] λόγω ισότιμων 
προσφορών επιλέχτηκε με κλήρωση(μετά από την 5/4/22 πρόσκληση αναδόχων) μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, παρουσία της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού, του Αντιδημάρχου κ. Δαρδαμάνη Ιωάννη και του οικονομικού φορέα POLIS 
MARKET IKE ( μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ο οικονομικός φορέας Κάκαβος Δημήτριος 
δήλωσε ότι δε θα παραστεί κατά τη διαδικασία της κλήρωσης ) ο οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία «POLIS MARKET IKE». 

Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 4 – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ και ΤΜΗΜΑ 6 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ δεν υπήρξαν 
προσφορές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 

               Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, 
σύμφωνα με την αριθμ.2388/11-02-2022 Διακήρυξη του διαγωνισμού - αρ.2389/11-02-2022 
περίληψη διακήρυξης 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 2022» 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. την κλήρωση λόγω ισότιμων προσφορών οικονομικών φορέων για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου στην κατηγορία Γ-Τμήμα2 (ελαιόλαδο Κοινωνικού Παντοπωλείου) 
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   προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Α. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες 
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 
Προσφοράς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 POLIS MARKET IKE 270686 Γ - ΤΜΗΜΑ2 

2 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  268935 Α – ΤΜΗΜΑ1,2,3,5,7,8 

3 ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 271970 Α - ΤΜΗΜΑ3 

4 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ 

269948 
Γ - ΤΜΗΜΑ1,2 

 

 

Β. Την Ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των ακόλουθων οικονομικών φορέων: 

 

 

1. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με την 
επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ Ιωαννίνων, 
Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 6999970000, 
email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 22232,03€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 25166,62€ (Με ΦΠΑ ), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟτην ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με την 
επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ Ιωαννίνων, 
Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 6999970000, 
email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 5018,20€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 5670,57€ (Με ΦΠΑ ) και έκπτωση 18%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

3. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 3 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με 
την επωνυμία «ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 116089189, ΔΟΥ Πρέβεζας, 
Δ/νση Παν. Τσαλδάρη 15, Τ.Κ. 48100, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 6948388516, email: 
mpanakosa@gmail.com, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 20698,621€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 23389,442€ (Με ΦΠΑ )και έκπτωση 18,01%, γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

4. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 5 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με 
την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ Ιωαννίνων, 
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Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 6999970000, 
email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 18731,20€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 21166,26€ (Με ΦΠΑ ) , γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές . 

5. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 7 - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με την 
επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ Ιωαννίνων, 
Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 6999970000, 
email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 17775,95€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 20086,82€ (Με ΦΠΑ ) και έκπτωση 5%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

6. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 8 – ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με την 
επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ Ιωαννίνων, 
Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 6999970000, 
email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με έκπτωση 5%.Η προσφορά του 
μετά τη μείωση της ποσότητας ( λόγω υπολογιστικού λάθους στη μελέτη),η οποία 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,45% της συνολικής ποσότητας της ομάδας διαμορφώνεται 
σε 13700,90 (Χωρίς ΦΠΑ) ή σε 15482,02 (Με ΦΠΑ ) , και συνεπώς η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης . 

7. Για την κατηγορία Γ ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με 
την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ Ιωαννίνων, 
Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 6999970000, 
email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 3921,20€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 4430,96€ (Με ΦΠΑ ), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

8. Για την κατηγορία Γ ΤΜΗΜΑ 2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με την 
επωνυμία «POLIS MARKET IKE», με στοιχεία ΑΦΜ: 800619401, ΔΟΥ Πρέβεζας, Τ.Κ. 
48100, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 26820 46566, email: polismarket.gr@gmail.com, 
ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 6171,320€ (Χωρίς ΦΠΑ) 6973,591€ (Με 
ΦΠΑ ) και έκπτωση 18%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 4 - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ και ΤΜΗΜΑ 6 - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ δεν υπήρξαν 
προσφορές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 

 

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

 

Πρέβεζα 13.04.2022 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Η Πρόεδρος 
 

Τα Μέλη 

Κοτσώνη Αγγελική 
 

Βάσσιου Αικατερίνη 

  
Παπαϊωάννου Αγγελική 

 

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

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

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

• 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) 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και 

οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδοτών” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων “ Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” και των (υπό) 

φακέλων “Οικονομικών Προσφορών” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  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 2022 ». 

Β.  Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 

Προσφοράς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 POLIS MARKET IKE 270686 Γ - ΤΜΗΜΑ2 

2 ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  268935 Α – ΤΜΗΜΑ1,2,3,5,7,8 

3 ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 271970 Α - ΤΜΗΜΑ3 

4 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΑΕ 

269948 
Γ - ΤΜΗΜΑ1,2 

 

Γ.        Κηρύσσει ως προσωρινούς αναδόχους τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

1. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα 

με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ 

Ιωαννίνων, Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας 

τηλ. 6999970000, email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με 
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προσφερόμενη τιμή 22.232,03€ (Χωρίς ΦΠΑ) 25.166,62€ (Με ΦΠΑ ), γιατί η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 2 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με 

την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ 

Ιωαννίνων, Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας 

τηλ. 6999970000, email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με 

προσφερόμενη τιμή 5.018,20€ (Χωρίς ΦΠΑ) 5.670,57€ (Με ΦΠΑ ) και έκπτωση 

18%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

3. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 3 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα 

με την επωνυμία «ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 116089189, ΔΟΥ 

Πρέβεζας, Δ/νση Παν. Τσαλδάρη 15, Τ.Κ. 48100, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 

6948388516, email: mpanakosa@gmail.com, ως προσωρινού αναδόχου με 

προσφερόμενη τιμή 20698,621€ (Χωρίς ΦΠΑ) 23389,442€ (Με ΦΠΑ )και έκπτωση 

18,01%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

4. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 5 – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ την ανάδειξη του οικονομικού 

Φορέα με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, 

ΔΟΥ Ιωαννίνων, Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία 

επικοινωνίας τηλ. 6999970000, email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού 

αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 18731,20€ (Χωρίς ΦΠΑ) 21166,26€ (Με ΦΠΑ ) , 

γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές . 

5. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 7 - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με 

την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ 

Ιωαννίνων, Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας 

τηλ. 6999970000, email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με 

προσφερόμενη τιμή 17775,95€ (Χωρίς ΦΠΑ) 20086,82€ (Με ΦΠΑ ) και έκπτωση 

5%, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

6. Για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 8 – ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα 

με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ 

Ιωαννίνων, Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας 

τηλ. 6999970000, email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με 

έκπτωση 5%.Η προσφορά του μετά τη μείωση της ποσότητας ( λόγω 

υπολογιστικού λάθους στη μελέτη),η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,45% της 

συνολικής ποσότητας της ομάδας διαμορφώνεται σε 13700,90 (Χωρίς ΦΠΑ) ή σε 

15482,02 (Με ΦΠΑ ) , και συνεπώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης . 

7. Για την κατηγορία Γ ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα 

με την επωνυμία «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με στοιχεία ΑΦΜ: 119540879, ΔΟΥ 

Ιωαννίνων, Δ/νση Σαμουήλ 37 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, και στοιχεία επικοινωνίας 

τηλ. 6999970000, email: dkakavos@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με 

προσφερόμενη τιμή 3921,20€ (Χωρίς ΦΠΑ) 4430,96€ (Με ΦΠΑ ), γιατί η προσφορά του 

είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 8. Για την κατηγορία Γ ΤΜΗΜΑ 2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με την 

επωνυμία «POLIS MARKET IKE», με στοιχεία ΑΦΜ: 800619401, ΔΟΥ Πρέβεζας, Τ.Κ. 

48100, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 26820 46566, email: 

polismarket.gr@gmail.com, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 6171,320€ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 6973,591€ (Με ΦΠΑ ) και έκπτωση 18%, γιατί η προσφορά του είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 
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Δ. Κηρύσσει  για την κατηγορία Α ΤΜΗΜΑ 4 - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ και ΤΜΗΜΑ 6 – 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, τον  διαγωνισμό άγονο καθώς δεν υπήρξε καμία προσφορά.  

 

 

 

 

 
 

   

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  234/2022. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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