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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.275/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 21/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

     Θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων 

Δήμου Πρέβεζας έτους 2022».  

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 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.7468/06-05-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     3. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     4. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     5. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     6. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     7. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     8. Κύρλας Κων/νος-  Αναπληρωμ. μέλος  

  

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

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 273/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  καθώς 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι υπάρχει  άμεση ανάγκη προμήθειας και διάθεσης 

φρέσκου γάλακτος στους εργαζομένους του δήμου Πρέβεζας λόγω ολοκλήρωσης της 

προηγουμένης μελέτης  

 
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

της επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ. Α.Τσουτσάνη) που έχει ως εξής: 

 «…Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά 

στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2022» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Πρέβεζα 10/5/2022 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                   Αριθμ.πρωτ. 7844  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΘΕΜΑ:     Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην 

«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2022» 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 10-5-2022, ημέρα Τρίτη , συνήλθε η 

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

Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω10ΣΩΞΧ-Χ95), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , σύμφωνα με το άρθρο 3.2 Διακιολογητικά κατακύρωσης ,που υπέβαλε η 

προσωρινή μειοδότης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « 

Προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022», με 

συστημικό αριθμό 155170 και τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων του Δήμου 

Πρέβεζας για το έτος 2022 « όπως έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

(ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.eprocurement.gov.gr (η με αριθ.πρωτ.2388/11-02-2022 Διακήρυξη της Δημοπρασίας). : 

 

Α/Α Επώνυμο - όνομα Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

1 Τσουτσάνη Αθανασία 

Προϊστ. Διοικ/κών 

υπηρεσιών - ΠΕ 

Διοικητικού  

1ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής (Πρόεδρος) 

2 Αδάμου Δήμητρα  

Προϊστ.τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού, ΠΕ 

Διοικ/κού 

2ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής 

3 Κιτσαντά Μάνθα  
Προϊστ.τμήματος αιρετών 

οργάνων , ΠΕ Διοικ/κού 

3ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Με την υπ.αριθμ. 198/2022 (ΑΔΑ ΩΥΤΨΩΞΧ-Μ55)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το πρακτικό Νο 1 περί «Ελέγχου δικαιολογητικών -Τεχνικής προσφοράς-Οικονομικής 

προσφοράς, για τον διαγωνισμό προμήθειας φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του 

Δήμου Πρέβεζας έτους 2022 ».  

Στη συνέχεια της απόφασης αυτής ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ.αριθμ. 

6635/19.4.2022 πρόσκληση να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων 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. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 19-4-2022. Κατέθεσε 

τόσο τα ηλεκτρονικά όσο και τα έντυπα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα όπως φαίνονται στον πιο 

κάτω πίνακα:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΗΜΕΡΟΜ. 

ΗΛΕΚΤΡ. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΩΤΟ- 

ΚΟΛΛΟ ΕΝΤΥΠΗΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. 

ΝΤΕΤΣΙΚΑ 

ΠΗΝΕΛΟ-

ΠΗ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ  

2022 4279/4-5--2022 

1 Ποινικό μητρώο ( Πηνελόπη Ντέτσικα) 

2.Ποινικό μητρώο (Χασακής Σταμούλης)  

3.Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας(Ντέτσικα Πηνελόπη και Σια)  

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Ντετσικα Πηνελόπη και Σια)  

5 Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας(Χασακής Σταμούλης)  

6.Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο (Ντέτσικα Πηνελόπη και Σια ισχύος 

εως 22-6-2022) 

7..Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο (Ντέτσικα Πηνελόπη και Σια ισχύος 

εως 25-3-2022) 

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

δραστηριότητα εταιρίας. (α) & Γενικό 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

Αριθμ.πρωτ.1825243.2675098-Σύσταση 

εταιρείας (β)  

9. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.ισχύουσας 

εκπροσώπησης αριθμ.πρωτ. 

1825243.26275099 . 
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10. Πρωτοδικείο Πρέβεζας – περί Δικαστικής 

φερεγγυότητας 

11.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

οτι η επιχείρηση Ντέτσικα Πηνελόπη και Σια 

είναι γραμμένη στο Μητρώο Επιμελητηρίου 

με αριθμ.μητρώου 7423. 

12.Έντυπο στοιχεία ΑΑΔΕ Στοιχεία μητρώου 

επιχείρησης 

13.Έντυπα (2)περί Τροποποίησης και 

κωδικοποίησης κατασταστικού Ο.Ε. Εταιρίας 

Ντέτσικα Πηνελόπη και Σια 

14.Υπεύθυνες δήλωσεις οτι  

α)όλα τα νομιμοποιητκά έγγραφα 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 

της προσφοράς 

β)ολα τα δκαιολογητικά που προσκομίζω είναι 

ακριβή αντίγραφα 

γ)δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεών μου όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

δ)Δεν απασχολώ προσωπικό στην επιχείρησή 

μου αποδίδονται οι εισφορές σε 

ασφαλιστικούς φορείς ΕΦΚΑ  

ε) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.4. της 

διακήρυξης 

στ) δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της 

παραγράφου 2.2.3.9 

ζ) για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγρ.2.2.7 

πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται σύμφωνα 

με την μελέτη έχουν κατατεθεί στην φάση 

υποβολής προσφοράς και συνεχίζουν να είναι 

σε ισχύ., 

 

 

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

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

νομμοποίησης πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 1 
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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. 

854/2021 ΑΟΕ περί ορισμού διενέργειας διαγωνισμών. 

Η Οικονομική προσφορά της υποψηφίας προμηθεύτριας η οποία αναδεικνύει την ΝΤΕΤΣΙΚΑ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ ΟΕ ως οριστικού αναδόχου, συμπεριλαμβάνεται στον κάτωθι Πίνακα 

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

ανακήρυξη της ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ ΟΕ ως οριστικού αναδόχου, ως εξής  

 

Α/α Ε.Ο.Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

ΕΙΔΟΣ/ 

ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΝΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ  

ΑΦΜ 999032145 

ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΠΡΕΒΕΖΑ 

Νωπό αγελαδινό 

γάλα 

67.158,92ΕΥΡΩ 8730,66 75889,58 

 

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό Νο2 το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

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

 

 

Πρέβεζα 10-5-2022                                                   

                                                                               Τα μέλη  

Η πρόεδρος  

 

Τσουτσάνη Αθανασία  

 
Αδάμου Δήμητρα  

Κιτσαντά Μάνθα  
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    Ο  Αντιπρόεδρος  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 198/2022 (ΑΔΑ ΩΥΤΨΩΞΧ-Μ55) 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 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 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που 

αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 

2022». 

2. Κηρύσσει ως οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια  φρέσκου 

γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων έτους 

2022» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με 

ΑΦΜ 999032145, ΔΟΥ Πρέβεζα), με προσφορά 75.889,58 ευρώ (με ΦΠΑ). 

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

το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  275/2022. 

 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   Ορθή επανάληψη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.198/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: «Έγκριση πρακτικού Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς- 

οικονομικής προσφοράς,  για τον διαγωνισμό προμήθειας φρέσκου γάλακτος των 

εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 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.6040/08-04-2022 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 197/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  καθώς 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι  έχει λήξει η  προηγούμενη σύμβαση και  επείγει η  

ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης νέας συμβάσης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 

στους εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

της επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ .Αθ. Τσουτσάνη), που έχει ως 

εξής:  

 «…Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο 1 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  -ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ,  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 και    

  

    Παρακαλούμε  για την  έγκρισή του. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Νο 1 

 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση  των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων <Δικαιολογητικά συμμετοχής -  

Τεχνική προσφορά-Οικονομικών προσφορών> του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  διαγωνισμού για 

την  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος  για τους εργαζόμενους   του Δήμου Πρέβεζας 

έτους 2022 » 

 

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την 30-3-2022 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 10:00 π.μ οι πιο κάτω : 

Α/

Α 
Επώνυμο - όνομα Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

1 Τσουτσάνη Αθανασία 

Προϊστ. Διοικ/κών  

υπηρεσιών - ΠΕ 

Διοικητικού  

1ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής (Πρόεδρος) 

2 Αδάμου Δήμητρα  

Προϊστ.τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού, ΠΕ 

Διοικ/κού 

2ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής 

3 Κιτσαντά Μάρθα  
Προϊστ.τμήματος αιρετών 

οργάνων , ΠΕ Διοικ/κού 

3ο τακτικό μέλος της 

Επιτροπής 

που αποτελούν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών με τη 

διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης- Ανοικτού και Πρόχειρου διαγωνισμού για την Δ/νση 

Διοικητικών υπηρεσιών ,  όπως ορίστηκε με την 854/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: Ω10ΣΩΞΧ-Χ95) συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για την 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση  των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων <Δικαιολογητικά 

συμμετοχής -  Τεχνική προσφορά> &  Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με 

συστημικό αριθμό 155170 και τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων του Δήμου 

Πρέβεζας  για το  έτος 2022, οι οποίοι  υπεβλήθησαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.eprocurement.gov.gr , με  αριθ.πρωτ.2388/11-02-2022  Διακήρυξη της Δημοπρασίας.  

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική απoσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων 

<δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά>  σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1  της 

διακήρυξης  στις 30-3-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00.  

   Διαπιστώθηκε ότι : 

Υποβλήθηκαν οι ηλεκτρονικοί Φάκελοι στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με τα 

δικαιολογητικά από τους παρακάτω υποψήφιους, οι οποίοι κατατέθηκαν και σε έντυπη μορφή, 

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.1 της διακήρυξης, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας με τους 

παρακάτω αντίστοιχους αριθμούς  πρωτοκόλλου: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1    (ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) 

Α/

Α 

Επωνυμία Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πρωτόκολλο 

εισερχ.εντύπων φακέλων 

1 ΚΑΚΑΒΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  155170 Αρ.πρωτ.:4497/16-3-2022 

2 NTΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ κα ΣΙΑ ΟΕ  155170 Αρ.πρωτ.  4518/16-3-2022 

http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΞ7ΩΞΧ-ΙΝΧ



 

Η Επιτροπή  προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του (υπό) φακέλου 

<Δικαιολογητικά συμμετοχής -  Τεχνική προσφορά> σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 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 και κατέγραψε αυτά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 155170 /2021 ΜΕ ΘΕΜΑ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.4.2.3 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

  ΚΑΚΑΒΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 

ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ 

Ο.Ε.                                                   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Α. 

1.1 

Εγγυητική  

επιστολή  

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 

Α. 

1.2 

Ευρωπαϊκό ενιαίο 

έντυπο 

σύμβασης(ΕΕΕΣ) 

με συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση 

ΝΑΙ  

Ευρωπαϊκό ενιαίο 

έγγραφο 

σύμβασης(ΕΕΕΣ) 

(Ψηφιακά 

υπογεγραμμένο) 

ΝΑΙ  

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο 

σύμβασης (ΕΕΕΣ) (Ψηφιακά 

υπογεγραμμένο) 

Β. 

1.1 

 Υπεύθυνη Δήλωση 

του Ν.1599/1986, οτι  

α)το προμηθευόμενο 

είδος ανταποκρίνεται 

πλήρως στις 

προδιαγραφές της 

μελέτης, β)το 

προσφερόμενο είδος 

έχει πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης   με 

τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς και το 

πρότυπο CE, γ) το 

εργοστάσιο το οποίο 

παρασκευάζει το 

προσφερόμενο είδος 

διαθέτει ISO  9001 

2008 ή ισοδύναμο και 

πιστοποιητικό EN -

ISO 22000 2005. 

ΝΑΙ   

 (Ψηφιακά 

υπογεγραμμένη)    

ΝΑΙ 

 (Ψηφιακά υπογεγραμμένη)   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 Αποδεικτικό 

ασφαλιστικής 
ΝΑΙ  Α)ΚΑΚΑΒΟΣ ΝΑΙ Α)ΧΑΣΑΚΗΣ  

ΑΔΑ: 6ΤΞ7ΩΞΧ-ΙΝΧ



 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

  ΚΑΚΑΒΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 

ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ 

Ο.Ε.                                                   

ενημερότητας Β) ΝΤΕΤΣΙΚΑ  Γ)ΝΤΕΤΣΙΚΑ 

 Αποδεικτικό 

ενημερότητας για 

χρέη προς το Δημόσιο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Α)Πιστοποιητικό 

εγγραφής στο τμήμα 

Μητρώο του 

Επιμελητηρίου  

(ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ) 

Β)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Πιστοποιητικό 

εγγραφής  Σύστημα 

Διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων 

ποιότητας  ISO 9001-

2015 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Πιστοποιητικό 

εγγραφής  Σύστημα 

Διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων 

ποιότητας    ISO 

9001-2018 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Στοιχεία οχήματος 

Αδεια κυκλοφορίας  

α)ΙΝΟ 2841 β)ΕΥΒ 8035  

γ)ΡΡΖ 6005 δ)ΙΝΟ 2842 

ΡΖΗ 5999 , ΡΖΗ 5997 

 Πιστοποιητικό 

Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας 

ΖΑΓΟΡΙ Ε.Ε.ISO 9001 

2015 

ΝΑΙ   

 Αδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας   

καταστήματος  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΑΔΕ 

 ΝΑΙ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 ΝΑΙ 
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 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

  ΚΑΚΑΒΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 

ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ 

Ο.Ε.                                                   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.πρωτ.2388/11-02-2022 Διακήρυξη  για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος 

των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του προσώπων  για το έτος 2022 » 

2. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 ,δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  

3. Το άρθρο 3.1.2 της ως άνω διακήρυξης <Αξιολόγηση προσφορών > σύμφωνα με το οποίο 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος α)των δικαιολογητικών συμμετοχής , αποτελεσμάτων ελέγχου 

και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και β) των τεχνικών προσφορών  

και  ολοκληρώθηκε  γ) η αξιολόγηση των  Οικονομικών  προσφορών των υποψηφίων  από 

όπου προκύπτει ότι:  

 

α) Ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία  ΚΑΚΑΒΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη έχει 

καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή όπως κατατέθηκε 

στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. πρωτ. 4497/16-3-2022) και τα οποία 

ελέγχθηκαν και βρέθηκαν ότι είναι σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 

2388/11-2-2022, για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το έτος 2022 για τους 

εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας και των νομικών του προσώπων», 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 ΝΤΕΤΣΙΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ και ΣΙΑ Ο.Ε.                                                   

έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Ηλεκτρονική και έντυπη μορφή όπως 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. πρωτ. 4518/16-3-2022) και τα οποία 

ελέγχθηκαν και βρέθηκαν ότι είναι σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 

2388/11-2-2022, για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας και 

των νομικών του προσώπων  έτους 2022», 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.  

 

  Οι Οικονομικές προσφορές  των  υποψήφιων προμηθευτών  συμπεριλαμβάνονται στον  κάτωθι 

Πίνακα 

 

Α/α Ε.Ο.Π 

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ/ΠΡ

ΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

ΕΙΔΟΣ/ 

ΝΩΠΟ 

ΓΑΛΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕ

-ΝΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 ΚΑΚΑΒΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ 

Νωπό 

αγελαδινό 
73.390,16 ΕΥΡΩ 9540,72 82.930,88ΕΥΡΩ 

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

119540879 

ΔΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

γάλα 

 ΝΤΕΤΣΙΚΑ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  

ΑΦΜ 

999032145 

ΔΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΠΡ

ΕΒΕΖΑ 

Νωπό 

αγελαδινό 

γάλα 

67.158,92ΕΥΡΩ 8730,66 75.889,58 

 

      

 

    Σύμφωνα με αυτόν   αναδεικνύεται ως  προσωρινός  μειοδότης του διαγωνισμού με τίτλο 

«Προμήθεια  φρέσκου γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του 

προσώπων έτους 2022» η  ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ . με ΑΦΜ 999032145. 

   

Ολοκληρώνεται το  Πρακτικό Νο 1 Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τεχνικών  

προσφορών και  αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια 

γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας και των νομικών του προσώπων  έτους 

2022 ».  

   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  8/4/2022 

 

               Η Πρόεδρος                           Τα Mέλη 

      Τσουτσάνη Αθανασία                              Αδάμου Δήμητρα 

 
                 Κιτσαντά Μάρθα 

 

 

                             

    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 επιτροπής 

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

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 
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-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς- οικονομικής 

προσφοράς,  για τον διαγωνισμό προμήθειας φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του 

Δήμου Πρέβεζας έτους 2022. 

2. Κηρύσσει ως  προσωρινό  ανάδοχο του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια  φρέσκου 

γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων έτους 

2022» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (με 

ΑΦΜ 999032145, ΔΟΥ Πρέβεζα), με προσφορά 75.889,58 ευρώ (με ΦΠΑ). 

   

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  198/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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