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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/18-05-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

122/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού της
προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ.» &
ανάθεση εκ νέου για τα τμήματα 6 και 8.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 18η Μαΐου
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 2845/13-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [6], ήτοι:
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ΠροσκλήθηκΕ με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1ο ,2ο,3ο,4ο,5ο και 6ο θέματα της
ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ
ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη της τα εξής: Την υπ’ αριθμ. 669/2022 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την από 0403-2022 προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» κατά της υπ’ αριθ. 23/18-02-2022

ΑΔΑ: ΩΖΞΤΩ1Ω-0ΚΩ
(ΑΔΑ:9ΘΜΔΩ1Ω-ΔΤΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου με θέμα: «Έγκριση πρακτικού
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις
ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ» του Δήμου Πωγωνίου, με την οποία ακυρώνει την αρ. 23/2022 απόφαση της Ο.Ε.
εν μέρει ,ως προς τα τμήματα 6 και 8 .
Η Επιτροπή Διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας μας έθεσε υπόψη της το κάτωθι 4ο πρακτικό σχετικά
με την υπ’ αριθμ. 669/2022 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ , ήτοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο :
«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ» του Δήμου Πωγωνίου,
προϋπολογισμού 86.167,94 € με Φ.Π.Α.
Σήμερα στις 05-05-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Τζιμογιάννης Νικόλαος, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Λάμπρου Ελευθέριος, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος.
3. Τάγκα Δροσούλα, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος.
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού της προμήθειας του θέματος, σύμφωνα με την αρ. 02/2021
Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι για να γνωμοδοτήσουμε μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 669/2022
Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την από 04-03-2022 προσφυγή του οικονομικού
φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» κατά της υπ’ αριθ. 23/18-02-2022 (ΑΔΑ:9ΘΜΔΩ1Ω-ΔΤΕ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου με θέμα: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για
τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ» του Δήμου Πωγωνίου.
Η Επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη












την με αριθμό 669/2022 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
το από 21-3-2022 υπόμνημα της «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» επί των απόψεων του
Δήμου Πωγωνίου.
την υπ’ αριθ. 53/15-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου σχετικά
με την από 04-03-2022 υποβληθείσα προσφυγή της «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»,
(ΑΔΑ:6ΣΘΦΩ1Ω-ΛΑΛ)
την από 11-03-2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υποβληθείσα προσφυγή
της «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»,
την από 04-03-2022 υποβληθείσα προσφυγή της «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»,
την υπ’ αριθ. 23/18-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου
(ΑΔΑ:9ΘΜΔΩ1Ω-ΔΤΕ),
το από 14-02-2022 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού,
τα από 10-02-2022 υποβληθέντα δικαιολογητικά της «ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
τον από 14-02-2022 υποβληθέντα εμπρόθεσμα φάκελο με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή
(αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο Πωγωνίου: 949/14-02-2022),
την υπ’ αρ. πρωτ.oικ.7617/30-11-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC009664759 2021-12-03),
Εισηγήται

1. Την ακύρωση της με αριθμό 23/18-02-2022 (ΑΔΑ:9ΘΜΔΩ1Ω-ΔΤΕ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου, καθ’ ο μέρος που αναδείχθηκε ανάδοχος για τα τμήματα 6 και 8
Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΩΖΞΤΩ1Ω-0ΚΩ
της υπό ανάθεσης σύμβασης η εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ».
2. Την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου
«ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

του

προσφεύγοντα

οικονομικού

φορέα

3. Την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του
ΝΠΔΔ» του Δήμου Πωγωνίου για το ΤΜΗΜΑ 6:Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό των Νομικών του Προσώπων, στον οικονομικό φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ» με τιμή προσφοράς 3.793,20 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%).
4. Την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του
ΝΠΔΔ» του Δήμου Πωγωνίου για το ΤΜΗΜΑ 8: Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου, στον οικονομικό φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με τιμή
προσφοράς 10.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%).
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή ολοκληρώνει τη σύνταξη του πρακτικού, το οποίο συντάσσεται σε τρία (3)
αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως. Το πρακτικό θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης για τα
ανωτέρω
(1-4) και επιπλέον να αποφανθεί για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ».
Καλπάκι,

05 - 05 - 2022

Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Νικόλαος Τζιμογιάννης

Ελευθέριος Λάμπρου

Δροσούλα Τάγκα

Κατόπι των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με τα νέα δεδομένα που
προέκυψαν.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:









Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του
Ν.4735/20.
Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016
Τον πλήρη φάκελο της εν λόγω προμήθειας
Την 23/18-02-2022 (ΑΔΑ:9ΘΜΔΩ1Ω-ΔΤΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Την υπ. αρ. 53/15-03-22 (ΑΔΑ: 6ΣΘΦΩ1Ω-ΛΑΛ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Το από 05-05-22 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
Την από 04-03-22 προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
την με αριθμό 669/2022 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Αποδέχεται το ανωτέρω από 05-05-22
πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθειας
τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ» ως έχει, που αφορά την υπ’ αριθμ. 669/2022
Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την από 04-03-2022 προσφυγή του οικονομικού
φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» κατά της υπ’ αριθ. 23/18-02-2022 (ΑΔΑ:9ΘΜΔΩ1Ω-ΔΤΕ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου με θέμα: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για
τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ» του Δήμου Πωγωνίου.
2. Ακυρώνει εν μέρει την αρ. 23/18-02-2022 (ΑΔΑ:9ΘΜΔΩ1Ω-ΔΤΕ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου και συγκεκριμένα την παρ.2Β με την οποία είχε ανατεθεί στην εταιρεία
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των Νομικών του
Προσώπων (τμήμα 6 της αρ.17/2021 μελέτης) και για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (τμήμα 8
της αρ.17/2021 μελέτης) κατόπι ανοιχτού διαγωνισμού.
3.Την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ»
του Δήμου Πωγωνίου για το ΤΜΗΜΑ 6:Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό των
Νομικών του Προσώπων, στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ι. ΚΑΚΑΒΟ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Σελίδα 3

ΑΔΑ: ΩΖΞΤΩ1Ω-0ΚΩ
Σαμουήλ 37 – 45333 Ιωάννινα με Α.Φ.Μ. 119540879 με τιμή προσφοράς 3.793,20 € (πλέον Φ.Π.Α.
13%).
4.Την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ»
του Δήμου Πωγωνίου για το ΤΜΗΜΑ 8: Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου, στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ι. ΚΑΚΑΒΟ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Σαμουήλ 37 – 45333
Ιωάννινα - Α.Φ.Μ. 119540879, με τιμή προσφοράς 10.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 13%).
5. Την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου του προσφεύγοντα οικονομικού φορέα «ΚΑΚΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».
6.Την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Ο.Φ. «ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ»για τον διαγωνισμό της
προμήθειας: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ» του Δήμου Πωγωνίου, για
το λόγο του ότι η διαγωνιστική διαδικασία έφτασε στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ύστερα
από έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπου δεν διαπιστώθηκε το ανακριβές ή ψευδές της
δήλωσης ΕΕΕΣ άρθρο 103 Ν. 4412/2016 και των εκεί προϋποθέσεών του (ΑΕΠΠ Απόφαση 99/2020).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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