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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Βέροια  19/4/2018  

 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                             Προς : Οικονομική Επιτροπή 

Τμήμα Προμηθειών 

Πληρ. A. Μιζαντζίδου 

Τηλ. 2331350616 

 

Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρομηχανολογικού υλικού και κατακύρωση 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». 

Βάσει της αρ. 841/2017  αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια, οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού, εκδόθηκε από τον 

Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού. 

Στις 29-3-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε και του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ και μετά τον έλεγχό τους, 

συνέταξε το υπ’ αρ. 3/29-3-2018 πρακτικό με το οποίο προτείνει την κατακύρωση της 

προμήθειας για την τις ομάδες Α,Β & Ε στην εταιρεία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε, και για τις ομάδες Γ & Δ 

στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ  

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

2. Την αριθμ. 47008/20-12-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Την υπ.αριθ.77/2018 μελέτη του τμήματος Η/Μ έργων του Δήμου Βέροιας με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

4. Τα 1,2,3 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Την αρ. 206/3-4-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για διάθεση πίστωσης και την αρ. 

347 /30-3-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Καλείται να αποφασίσει: 

Την έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. 3/29-3-2018  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 

«προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού» και την κατακύρωση της προμήθειας ως εξής: 

1. για τις ομάδες Α,Β & Ε στην εταιρεία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε, με ΑΦΜ:094251730, ΔΟΥ: ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: 1ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  έναντι του συνολικού 

ποσού των 24.554,64€ χωρίς ΦΠΑ (30.447,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

2. για τις ομάδες Γ & Δ στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ με ΑΦΜ:043797830, ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 

Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 84,  έναντι του συνολικού ποσού των 14.609,30€ χωρίς ΦΠΑ (18.115,54 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Η Προϊσταμένη Προμηθειών                         Η Διευθύντρια Οικονομικού 

   κ.α.α.             

        Αναστασία Μιζαντζίδου                       Δουγαλή Αλεξάνδρα 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

Ασλάνογλου Στυλιανός 
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