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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για
«Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των
νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη
2019-2020».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε΄ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
Με την αριθμ. 485/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του 1ου και
ου
2 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη
λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το
δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020» και η ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων
της προμήθειας, για όλα τα τμήματα αυτής.
Στις 7-9-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το πρακτικό III, με το οποίο διαπιστώνει ότι ο προσωρινός
ανάδοχος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν υπέβαλλε καθόλου δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ
ο Λαλαμπόνας Γεώργιος δεν υπέβαλλε την απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα και οι
εταιρίες «Γεώργιος& Εμμανουήλ Παπακώστας Ο.Ε.» και «Ψαρράς Γεώργιος & Σια Ο.Ε.»
παρέλειψαν να υποβάλλουν ένορκη βεβαίωση προς αντικατάσταση του πιστοποιητικού του
ΣΕΠΕ. Στην εταιρία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.» απεστάλη η αρ. πρωτ. 24277/11-9-2018 2η
πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός πέντε (5) ημερών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. Επίσης οι υπόλοιποι
οικονομικοί φορείς κλήθηκαν με την κοινοποίηση του 3ου πρακτικού να υποβάλλουν τα
ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η εταιρία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.» και πάλι δεν ανταποκρίθηκε και η επιτροπή
διαγωνισμού συνέταξε το από 24-9-2018 IV πρακτικό της, με το οποίο εισηγείται προς την
Οικονομική Επιτροπή:
Α. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.» για την Ομάδα
Β΄–Ελαιόλαδο και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της (αρ. 1254/20-62018 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
Καλαμάτας, ποσού 488,00€), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 103
του Ν.4412/2016.
Β. Η εταιρία «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αναδείχθηκε με την αριθμ. 485/2018
απόφαση Ο.Ε. ως προσωρινός ανάδοχος για τις προμήθειες των: Ομάδα Α΄–Είδη
Παντοπωλείου και Ομάδα Γ΄–Γαλακτοκομικά Είδη. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
υπέβαλλε ελέγχθηκαν και είναι πλήρη. Για το λόγο αυτό και επειδή είναι ο μοναδικός
εναπομείναντας οικονομικός φορέας που έδωσε προσφορά και για την Ομάδα Β΄-Ελαιόλαδο, η
επιτροπή διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή την κατακύρωση στην ως άνω
εταιρία και της προμήθειας της Ομάδας Β΄-Ελαιόλαδο, για την οποία προσέφερε έκπτωση
20,80% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Ημαθίας.
Στη συνέχεια ο Λαλαμπόνας Γεώργιος και οι εταιρίες «Γεώργιος & Εμμανουήλ

Παπακώστας Ο.Ε.» και «Ψαρράς Γεώργιος & Σια Ο.Ε.» υπέβαλλαν τα ελλείποντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Η επιτροπή ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού
διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα, συνέταξε το από 28-9-2018 V πρακτικό
της, με το οποίο προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας στους αναφερόμενους σε αυτό
προσωρινούς αναδόχους.
Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Την αριθμ. 13926/18-5-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικό προϋπολογισμό.
4. Την αριθμ. 299/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία
εγκρίνεται η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, εγκρίνονται οι από 10/04/2018 τεχνικές
προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια και καθορίζονται οι όροι του ανοιχτού διεθνούς
διαγωνισμού της προμήθειας.
5. Την αριθμ. 15/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού «Θεανώς Ζωγιοπούλου», με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας
τροφίμων, καθώς και την αρ. 17/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
6. Την αριθμ. 57/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Βέροιας», με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και η
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
7. Την αριθμ. 485/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων της προμήθειας.
8. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
Καλείται να αποφασίσει:
Α. Την έγκριση ή μη των αριθμ. ΙΙΙ/7-9-2018, IV/24-9-2018 και V/28-9-2018 πρακτικών της
επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του
Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό
τους για τα έτη 2019-2020».
Β. Την απόρριψη ή μη της προσφοράς της εταιρίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. και την
κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της (αρ. 1254/20-6-2018 γραμμάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Καλαμάτας, ποσού
488,00€), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
Γ. Την κατακύρωση ή μη των προμηθειών και την ανάδειξη ή μη ως αναδόχων των
παρακάτω προμηθευτών, ως εξής:
1. «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια Ομάδα Α΄-Είδη Παντοπωλείου (με
προσφερόμενη συνολική τιμή 43.059,10€ χωρίς ΦΠΑ), διότι: α) τη βρήκε σύμφωνη με
τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, β)
οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ) κρίνει
συμφέρουσα την οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι τηρήθηκαν οι κανόνες
δημοσιότητας και το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών
σε διαγωνισμούς και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με
προηγούμενους διαγωνισμούς.
2. «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια Ομάδα Β΄-Ελαιόλαδο (με
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 20,80%), διότι: α) τη βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, β) οι
προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ) είναι ο
μοναδικός εναπομείναντας οικονομικός φορέας που έδωσε προσφορά για την Ομάδα Β΄,
ύστερα από την απόρριψη προσφοράς των εταιριών «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΛΙΟΔΕΝΔΡΟ ΕΠΕ»
λόγω έλλειψης εγγυητικής επιστολής και «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε» λόγω μη υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τηρήθηκαν οι κανόνες
δημοσιότητας και το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών

σε διαγωνισμούς αλλά και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με
προηγούμενους διαγωνισμούς, η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα.
3. «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια Ομάδα Γ΄-Γαλακτοκομικά Είδη(με προσφερόμενη συνολική τιμή 17.261.00€ χωρίς ΦΠΑ), διότι: α) τη βρήκε σύμφωνη
με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση,
β) οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ) και
κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους
συμμετέχοντες.
4. «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για την προμήθεια Ομάδα Δ΄-Είδη
Κρεοπωλείου (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 29%), διότι: α) τη βρήκε σύμφωνη
με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση,
β) οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ)
κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
5. «ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια Ομάδα Ε΄-Είδη Ιχθυοπωλείου
(με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 15%), διότι: α) τη βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, β) οι
προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ) η
προσφερόμενη έκπτωση 15% κρίνεται ικανοποιητική και δ) κρίνει συμφέρουσα την
οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας και το
γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμούς
αλλά και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με προηγούμενους
διαγωνισμούς.
6. «ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την προμήθεια Ομάδα ΣΤ΄-Είδη
Οπωροπωλείου (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 24,00%), διότι: α) τη βρήκε
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Έκθεση, β) οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και
γ) κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
7. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ» για την προμήθεια Ομάδα Ζ΄Είδη Αρτοποιείου (με προσφερόμενη συνολική τιμή 27.022,90€ χωρίς ΦΠΑ), διότι: α)
τη βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην
Τεχνική Έκθεση, β) οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού
προϋπολογισμού και γ) κρίνει συμφέρουσα την οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη
ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας και το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία
συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμούς και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι
καλές σε σχέση και με προηγούμενους διαγωνισμούς.
8. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» για την προμήθεια Ομάδα Η΄-Γάλακτος
(με προσφερόμενη συνολική τιμή 124.171,32€ χωρίς ΦΠΑ), διότι: α) η προσφορά του
είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην
Τεχνική Έκθεση, β) οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού
προϋπολογισμού και γ) κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή απ΄
όλους τους συμμετέχοντες.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του
Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή
ακυρότητας.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
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