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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «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. 1 ε 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 αριθμ. 224/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας σχετικά με την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «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» με ανοιχτό διαγωνισμό, της αριθμ.
299/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς
υποχρέωσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές-ενιαία μελέτη και συντάχθηκαν οι όροι
ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «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», εκδόθηκε από τον
Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ:18PROC003121587).

Σύμφωνα με τα πρακτικά (Ι & ΙΙ) στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος έντεκα (11)
προμηθευτές.

Οι προμηθευτές που υπέβαλαν προσφορά είναι οι παρακάτω:

Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ 20-06-2018 Η
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ
20-06-2018 Ζ

3 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20-06-2018 ΣΤ
4 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΛΙΟΔΕΝΔΡΟ ΕΠΕ 19-06-2018 Β
5 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20-06-2018 Δ
6 ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19-06-2018 ΣΤ
7 Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 20-06-2018 Α,Β,Γ,Δ,ΣΤ
8 Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 20-06-2018 Γ & Η
9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21-06-2018 Β
10 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20-06-2018 ΣΤ
11 ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 19-06-2018 Ε

Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των
ανωτέρω συμμετεχόντων:



απορρίφθηκε με το πρακτικό Ι ως απαράδεκτη η προσφορά της εταιρείας : ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΛΙΟΔΕΝΔΡΟ ΕΠΕ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με αρ.
συστήματος 57380.1 έγινε την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 9:00.

Η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών
φορέων (προμηθευτών) οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί με το 1ο πρακτικό και διαπίστωσε ότι οι
προσφορές των προμηθευτών υπεβλήθησαν όπως ζητείται με την ανωτέρω διακήρυξη και
συμμορφώνονται πλήρως ως προς τις απαιτήσεις της, καθώς και ότι στην οικονομική
προσφορά, οι τιμές μονάδος, έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος. Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά
τους, στις περιπτώσεις που απαιτείται ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf,

Αναλυτικά η οικονομική τους προσφορά, για το σύνολο των προκηρυχθεισών ειδών και
ποσοτήτων της προμήθειας, έχει ως εξής:

Α/
Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(όπου απαιτείται)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(€) (Χωρίς ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡ/ΣΜΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ Η΄- ΓΑΛΑ --- 124.171,32 137.635,68

2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ
Ζ΄-ΕΙΔΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
--- 27.022,90 29.566,60

3
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

ΣΤ΄-
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 3,00% 42.151,79 43.455,46

ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ΄-ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

29% 25.060,16 35.296,00

4
ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤ΄-

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 24,00% 33.026,15 43.455,46

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑ ΕΕ

Α΄-
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 43.059,10 59.965,20

5

Β΄-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 20,80 % 19.261,44 24.320,00.

Γ΄-
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

--- 17.261,00 23.952,00

Δ΄-ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15,80% 29.719,23 35.296,00

ΣΤ΄-
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 8,00% 39.979,02 43.455,46

6
Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΕ

Γ΄-
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

--- 17.920,00 23.952,00

Η΄- ΓΑΛΑ --- 125.667,36 137.635,68

7
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β΄-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 33,00 % 16.294,40 24.320,00

8
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤ΄-ΕΙΔΗ

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 20,60% 34.503,64 43.455,46

10
ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ο.Ε.
Ε΄-ΕΙΔΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
15% 39.811,88 46.837,50

Η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των παρακάτω εταιριών:



1) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» για την προμήθεια γάλακτος -

ομάδα : Η (με προσφερόμενη συνολική τιμή 124.171,32 € χωρίς ΦΠΑ), διότι α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες .

2) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ» για την προμήθεια ΕΙΔΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ομάδα : Ζ- (με προσφερόμενη συνολική τιμή 27.022,90 € χωρίς ΦΠΑ), διότι

α) την 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 από το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία

συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμούς και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές

σε σχέση και με προηγούμενους διαγωνισμούς.

3) «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» για την προμήθεια -Είδη Κρεοπωλείου ομάδα Δ (με

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 29%),διότι α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες ενώ δ) η

προσφερόμενη έκπτωση 27% για την ομάδα Δ΄-Είδη Κρεοπωλείου είναι μεγαλύτερη από την

προσφερόμενη από των άλλων συμμετεχόντων.

4) «ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την προμήθεια Ειδών

Οπωροπωλείου- Ομάδα ΣΤ (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 24,00%), διότι α) την

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 27% για την ομάδα Δ΄-Είδη Οπωροπωλείου

είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη από των άλλων συμμετεχόντων.

5) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια Είδη Παντοπωλείου -

ομάδα Α (με προσφερόμενη συνολική τιμή 43.059,10 € χωρίς ΦΠΑ), διότι α) την 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 από το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών

σε διαγωνισμούς και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με

προηγούμενους διαγωνισμούς.

6) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια Γάλακτοκομικών Ειδών -

ομάδα Γ (με προσφερόμενη συνολική τιμή 17.261.00 € χωρίς ΦΠΑ), διότι α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες .

7) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο. Ε.» για την προμήθεια Ελαιόλαδου - ομάδα Β (με

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 33%),διότι, α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες .

8) «ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια Ειδών

Ιχθυοπωλείου- Ομάδα Ε (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 15%), διότι α) την 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 από

το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμούς και

επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με προηγούμενους διαγωνισμούς.

Έχοντας υπόψη :

 την υπ’ αριθμό 13926/18-5-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου.

 τις υποβληθείσες προσφορές.

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 τα 1ο και 2ο πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της

Επιτροπής διαγωνισμού για:
1. Την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου, 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».

2. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» ως
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια Γάλα–Ομάδα Η΄, με προσφερόμενη
συνολική τιμή 124.171,32 € χωρίς ΦΠΑ.

3. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΟΕ» ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια Είδη Αρτοποιείου–Ομάδα Ζ΄, με
προσφερόμενη συνολική τιμή 27.022,90 € χωρίς ΦΠΑ.

4. Την ανάδειξη ή μη της «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου: Είδη
Κρεοπωλείου ομάδα Δ (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 29%)

5. Την ανάδειξη ή μη του «ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ως
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια Είδη Οπωροπωλείου–Ομάδα ΣΤ΄, με
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 24,00%).

6. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού
αναδόχου για την προμήθεια Είδη Παντοπωλείου - ομάδα Α (με προσφερόμενη
συνολική τιμή 43.059,10 € χωρίς ΦΠΑ) και για την προμήθεια Γάλακτοκομικών
Ειδών - ομάδα Γ (με προσφερόμενη συνολική τιμή 17.261.00 € χωρίς ΦΠΑ).

7. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο. Ε.» για την προμήθεια
Ελαιόλαδου - ομάδα Β (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 33%)

8. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ως προσωρινού
αναδόχου για την προμήθεια Είδη Ιχθυοπωλείου–Ομάδα Ε΄, με προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης 15%.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Στυλιανός Ασλάνογλου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 04/07/2018



ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Προς : Οικονομική Επιτροπή
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Αν. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616
Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη

προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «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. 1 ε 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 αριθμ. 224/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας σχετικά με την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «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» με ανοιχτό διαγωνισμό, της αριθμ.
299/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς
υποχρέωσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές-ενιαία μελέτη και συντάχθηκαν οι όροι
ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «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», εκδόθηκε από τον
Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ:18PROC003121587).

Σύμφωνα με τα πρακτικά (Ι & ΙΙ) στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος έντεκα (11)
προμηθευτές.

Οι προμηθευτές που υπέβαλαν προσφορά είναι οι παρακάτω:

Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ 20-06-2018 Η
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ
20-06-2018 Ζ

3 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20-06-2018 ΣΤ
4 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΛΙΟΔΕΝΔΡΟ ΕΠΕ 19-06-2018 Β
5 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20-06-2018 Δ
6 ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19-06-2018 ΣΤ
7 Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 20-06-2018 Α,Β,Γ,Δ,ΣΤ
8 Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 20-06-2018 Γ & Η
9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21-06-2018 Β
10 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20-06-2018 ΣΤ
11 ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 19-06-2018 Ε

Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των
ανωτέρω συμμετεχόντων:

απορρίφθηκε με το πρακτικό Ι ως απαράδεκτη η προσφορά της εταιρείας : ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΛΙΟΔΕΝΔΡΟ ΕΠΕ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με αρ.



συστήματος 57380.1 έγινε την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 9:00.
Η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών

φορέων (προμηθευτών) οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί με το 1ο πρακτικό και διαπίστωσε ότι οι
προσφορές των προμηθευτών υπεβλήθησαν όπως ζητείται με την ανωτέρω διακήρυξη και
συμμορφώνονται πλήρως ως προς τις απαιτήσεις της, καθώς και ότι στην οικονομική
προσφορά, οι τιμές μονάδος, έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος. Οι προσφέροντες έχουν επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά
τους, στις περιπτώσεις που απαιτείται ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf,

Αναλυτικά η οικονομική τους προσφορά, για το σύνολο των προκηρυχθεισών ειδών και
ποσοτήτων της προμήθειας, έχει ως εξής:

Α/
Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(όπου απαιτείται)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(€) (Χωρίς ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΠΡ/ΣΜΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ Η΄- ΓΑΛΑ --- 124.171,32 137.635,68

2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ
Ζ΄-ΕΙΔΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
--- 27.022,90 29.566,60

3
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

ΣΤ΄-
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 3,00% 42.151,79 43.455,46

ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ΄-ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

29% 25.060,16 35.296,00

4
ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤ΄-

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 24,00% 33.026,15 43.455,46

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑ ΕΕ

Α΄-
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 43.059,10 59.965,20

5

Β΄-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 20,80 % 19.261,44 24.320,00.

Γ΄-
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

--- 17.261,00 23.952,00

Δ΄-ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15,80% 29.719,23 35.296,00

ΣΤ΄-
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 8,00% 39.979,02 43.455,46

6
Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΕ

Γ΄-
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

--- 17.920,00 23.952,00

Η΄- ΓΑΛΑ --- 125.667,36 137.635,68

7
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β΄-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 33,00 % 16.294,40 24.320,00

8
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤ΄-ΕΙΔΗ

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 20,60% 34.503,64 43.455,46

10
ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ο.Ε.
Ε΄-ΕΙΔΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
15% 39.811,88 46.837,50

Η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των παρακάτω εταιριών:

1) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» για την προμήθεια γάλακτος -

ομάδα : Η (με προσφερόμενη συνολική τιμή 124.171,32 € χωρίς ΦΠΑ), διότι α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες .

2) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΟΕ» για την προμήθεια ΕΙΔΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ομάδα : Ζ- (με προσφερόμενη συνολική τιμή 27.022,90 € χωρίς ΦΠΑ), διότι

α) την 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 από το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία

συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμούς και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές

σε σχέση και με προηγούμενους διαγωνισμούς.

3) «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» για την προμήθεια -Είδη Κρεοπωλείου ομάδα Δ (με

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 29%),διότι α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες ενώ δ) η

προσφερόμενη έκπτωση 27% για την ομάδα Δ΄-Είδη Κρεοπωλείου είναι μεγαλύτερη από την

προσφερόμενη από των άλλων συμμετεχόντων.

4) «ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την προμήθεια Ειδών

Οπωροπωλείου- Ομάδα ΣΤ (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 24,00%), διότι α) την

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 27% για την ομάδα Δ΄-Είδη Οπωροπωλείου

είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη από των άλλων συμμετεχόντων.

5) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια Είδη Παντοπωλείου -

ομάδα Α (με προσφερόμενη συνολική τιμή 43.059,10 € χωρίς ΦΠΑ), διότι α) την 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 από το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών

σε διαγωνισμούς και επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με

προηγούμενους διαγωνισμούς.

6) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια Γάλακτοκομικών Ειδών -

ομάδα Γ (με προσφερόμενη συνολική τιμή 17.261.00 € χωρίς ΦΠΑ), διότι α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες .

7) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο. Ε.» για την προμήθεια Ελαιόλαδου - ομάδα Β (με

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 33%),διότι, α) την 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες .

8) «ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια Ειδών



Ιχθυοπωλείου- Ομάδα Ε (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 15%), διότι α) την 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 από

το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμούς και

επειδή οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με προηγούμενους διαγωνισμούς.

Έχοντας υπόψη :

 την υπ’ αριθμό 13926/18-5-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου.

 τις υποβληθείσες προσφορές.

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 τα 1ο και 2ο πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της

Επιτροπής διαγωνισμού για:
1. Την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου, 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».

2. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» ως
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια Γάλα–Ομάδα Η΄, με προσφερόμενη
συνολική τιμή 124.171,32 € χωρίς ΦΠΑ.

3. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΟΕ» ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια Είδη Αρτοποιείου–Ομάδα Ζ΄, με
προσφερόμενη συνολική τιμή 27.022,90 € χωρίς ΦΠΑ.

4. Την ανάδειξη ή μη της «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου: Είδη
Κρεοπωλείου ομάδα Δ (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 29%)

5. Την ανάδειξη ή μη του «ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ως
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια Είδη Οπωροπωλείου–Ομάδα ΣΤ΄, με
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 24,00%).

6. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού
αναδόχου για την προμήθεια Είδη Παντοπωλείου - ομάδα Α (με προσφερόμενη
συνολική τιμή 43.059,10 € χωρίς ΦΠΑ) και για την προμήθεια Γάλακτοκομικών
Ειδών - ομάδα Γ (με προσφερόμενη συνολική τιμή 17.261.00 € χωρίς ΦΠΑ).

7. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο. Ε.» για την προμήθεια
Ελαιόλαδου - ομάδα Β (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 33%)

8. Την ανάδειξη ή μη της εταιρείας «ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ως προσωρινού
αναδόχου για την προμήθεια Είδη Ιχθυοπωλείου–Ομάδα Ε΄, με προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης 15%.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Διευθυντής Οικονομικών

Προμηθειών Υπηρεσιών

Γκαραβέλη Ελένη Δουγαλή Αλεξάνδρα Ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Στυλιανός Ασλάνογλου


