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Προς : Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την
«προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020» και κατακύρωση ή μη του
διαγωνισμού.
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. 560/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση του
1ου και 2ου, πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων για τα έτη 2019-2020 και η ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων της

προμήθειας για όλα τα τμήματα αυτής.
Στις 9-10-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το πρακτικό III με το οποίο
διαπιστώνει ότι η επιχείρηση «ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ»
με αριθμό ηλεκτρονική προσφοράς 101511 υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
σύμφωνα με την διακήρυξη και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την
κατακύρωση της προμήθειας στην ως άνω αναφερόμενη εταιρία.
Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
1. Την αριθμ. 16896/18-6-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισμό.
3. Την με αριθμό 320/2018 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Βέροιας σχετικά με την
έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του
προσώπων για τα έτη 2019-2020 με ανοιχτό διαγωνισμό.

4. Την με αριθμό 378/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βέροιας, με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης,
εγκρίνονται οι από 27/04/2018 τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω
προμήθεια και καθορίζονται οι όροι του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού της
προμήθειας.
5. Την με αρ. 14/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώς Ζωγιοπούλου» με την οποία έγινε η
έγκριση διενέργειας της προμήθειας και την με αρ. 16/2018 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του για την έγκριση της δαπάνης της προμήθειας του

νομικού προσώπου για τα έτη 2019-2020.
6. Την με αρ. 5/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, με την οποία καθορίζει τα
είδη καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της για τα έτη 2019-2020 και
εγκρίνει τη σχετική προμήθεια
7. Την με αρ. 8/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Σχολική
Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας με την οποία καθορίζει τα
είδη καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της για τα έτη 2019-2020 και
εγκρίνει τη σχετική προμήθεια.
8. Την με αρ. 53/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού,
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» με την οποία έγινε η
έγκριση διενέργειας της προμήθειας, και η έγκριση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης.
9. Την με αρ. 36/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου
Βέροιας» με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας, και η
έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
10. Την αρ. 560/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων της προμήθειας.
11. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
Καλείται να αποφασίσει:
Α. Την έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. ΙΙΙ/9-10-2018 πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020».
Β. Την κατακύρωση ή μη της προμήθειας και την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου
της επιχείρησης «ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ» για την
προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα τμήματα Α, Β και Γ της προμήθειας , με
ΑΦΜ 109469854, ΔΟΥ Ζ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57001, ΕΔΡΑ 3ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡ. ΘΕΡΜΗ, έναντι του συνολικού ποσού των 135.675,61 € χωρίς ΦΠΑ
(168.237,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
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.
Η Προϊσταμένη Προμηθειών
κ.α.α.
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