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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινών αναδόχων της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 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 320/2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας σχετικά με την έγκριση 

διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020 με ανοιχτό διαγωνισμό, 

της αριθμ. 378/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη 

πολυετούς υποχρέωσης,  εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές - ενιαία μελέτη και 

συντάχθηκαν οι όροι ανοιχτού  διαγωνισμού της προμήθειας ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 

2019 και 2020, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:18PROC003279980). 

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο προμηθευτές, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά για την 

προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Συγκεκριμένα οι εξής: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 

1 ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 15-07-2018 Α΄, Β΄ & Γ΄ 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. 
16-07-2018 Α΄, Β΄ & Γ΄ 

 

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή η οποία στο από 20-07-2018 

πρακτικό της αναφέρει ότι και οι δύο προσφορές  γίνονται αποδεκτές. 

Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που 

έγιναν δεκτοί. Οι προσφερόμενες τιμές χωρίς Φ.Π.Α διαμορφώνονται ως εξής: 
 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(€) (Χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(€) (με ΦΠΑ) 

1 

ΜΠΛΙΟΥΜΗ 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗ 

Α΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
32.891,93 40.785,99 

Β΄ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 34.410,72 42.669,29 

Γ΄ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 68.372,96 84.782,47 



2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΟΥΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
37.372,50 46.341,90 

Β΄ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 42.978,10 53.292,84 

Γ΄ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 72.711,50 90.162,26 
 

Αναλυτικά για κάθε νομικό πρόσωπο η προμήθεια έχει ως εξής: 

1. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής 

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης έναντι του ποσού των 22.502,60€ χωρίς ΦΠΑ (11.251.30€ για κάθε 

έτος). 

2. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης έναντι του ποσού των 36.030,10€ χωρίς ΦΠΑ (18.015,05€ για κάθε 

έτος). 

3. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας, 

έναντι του ποσού των 21.837,72€ χωρίς ΦΠΑ (10.918.86€ για κάθε έτος). 

4. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου», έναντι του ποσού των 2.001,04€ χωρίς 

ΦΠΑ (1.000.52€ για κάθε έτος). 

5. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ), έναντι του ποσού των 38.723,50€ χωρίς ΦΠΑ (19.361.75€ για 

κάθε έτος). 

6. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς 

Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ), έναντι του ποσού των 

5.227,20€ χωρίς ΦΠΑ (2.613,60€ για κάθε έτος). 

7. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας, έναντι του ποσού των 118,79€ χωρίς 

ΦΠΑ. 

8. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Φαρμακείου Δήμου Βέροιας, έναντι του ποσού των 4.014,44€ χωρίς ΦΠΑ (2.007,22€ για 

κάθε έτος). 

9. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας, έναντι του ποσού των 4.014,44€ χωρίς ΦΠΑ (2.007,22€ για 

κάθε έτος). 

10. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Κέντρου 

Κοινότητας Δήμου Βέροιας, έναντι του ποσού των 1.205,78€ χωρίς ΦΠΑ (602,89€ για το 

έτος 2019 και 601,90 για το έτος 2020). 

Η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗ για τα τμήματα της προμήθειας: Α΄-Εξοπλισμός Καθαριότητας (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 32.891,93€ χωρίς ΦΠΑ), Β΄-Απορρυπαντικά (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 34.410,72€ χωρίς ΦΠΑ και Γ΄-Χαρτικά Είδη (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 68.372,96€ χωρίς ΦΠΑ), διότι: α) βρήκε σύμφωνη την 

προσφορά της 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. 

Έχοντας  υπόψη : 

- την αριθμ. 16896/18-6-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

- τις υποβληθείσες προσφορές. 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- το 1
ο
 
 
και 2

ο
 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 



Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της 

επιτροπής διαγωνισμού για: 

1. Την έγκριση ή μη του 1
ου

 και του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 

προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

2. Την ανάδειξη ή μη της ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ως 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020 και 

συγκεκριμένα για τα τμήματα: Α΄-Εξοπλισμός Καθαριότητας (με προσφερόμενη 

συνολική τιμή 32.891,93€ χωρίς ΦΠΑ), Β΄-Απορρυπαντικά (με προσφερόμενη 

συνολική τιμή 34.410,72€ χωρίς ΦΠΑ) και Γ΄-Χαρτικά Είδη (με προσφερόμενη 

συνολική τιμή 68.372,96€ χωρίς ΦΠΑ). 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV 

(άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016. 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

Ασλάνογλου Στυλιανός 
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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινών αναδόχων της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

 

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 320/2018 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Βέροιας σχετικά με την έγκριση διενέργειας 

της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020 με ανοιχτό διαγωνισμό, της 378/2018 

απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς 

υποχρέωσης,  εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές - ενιαία μελέτη και συντάχθηκαν οι 

όροι ανοιχτού  διαγωνισμού της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020, 

εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:18PROC003279980). 

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο προμηθευτές, Συγκεκριμένα, οι εξής: 

 

 

Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

    ΟΜΑΔΑ 

1 ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 15-07-2018 Α, Β & Γ 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. 

16-07-2018     Α, Β & Γ 

 

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή η οποία στο από 20-07-2018 

πρακτικό της αναφέρει ότι και οι δύο προσφορές  γίνονται αποδεκτές.   

  Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν 

δεκτοί. Οι προσφερόμενες τιμές χωρίς Φ.Π.Α διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

 

 



Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (€) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ

ΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (€) 

(με ΦΠΑ) 

1 

ΜΠΛΙΟΥΜΗ 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗ 

Α΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
32.891,93 40.785,99 

Β΄ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 34.410,72 42.669,29 

Γ΄ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 68.372,96 84.782,47 

2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
37.372,50 46.341,90 

Β΄ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 42.978,10 53.292,84 

Γ΄ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 72.711,50 90.162,26 

 

Αναλυτικά για κάθε νομικό πρόσωπο η προμήθεια έχει ως εξής: 

1. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής 

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης έναντι του ποσού των 22.502,60€ χωρίς ΦΠΑ.(11.251.30€ για κάθε 

έτος)  

2. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης έναντι του ποσού των 36.030,10€ χωρίς ΦΠΑ.(18.015,05€ για κάθε 

έτος)  

3. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας, 

έναντι του ποσού των 21.837,72€ χωρίς ΦΠΑ.(10.918.86€ για κάθε έτος)  

4. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώ Ζωγιοπούλου», έναντι του ποσού των 2.001,04€ χωρίς 

ΦΠΑ.(1.000.52€ για κάθε έτος)  

5. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δ. 

Βέροιας, έναντι του ποσού των 38.723,50€ χωρίς ΦΠΑ.(19.361.75€ για κάθε έτος)  

6. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς 

Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ. Βέροιας, έναντι του ποσού των 5.227,20€ χωρίς 

ΦΠΑ.(2.613,60€ για κάθε έτος)  

7. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας  Δ. Βέροιας, έναντι του ποσού των 118,79€ χωρίς ΦΠΑ. 

 8.Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Φαρμακείου  Δ. Βέροιας, έναντι του ποσού των 4.014,44€ χωρίς ΦΠΑ.(2.007,22€ για κάθε 

έτος)  

9. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δ. Βέροιας, έναντι του ποσού των 4.014,44€ χωρίς ΦΠΑ.(2.007,22€ για κάθε 

έτος)  

10. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Κέντρο 

Κοινότητας Δ. Βέροιας, έναντι του ποσού των 1.205,78€ χωρίς ΦΠΑ.(602,89€ για το έτος 

2019 και 601,90 για το έτος 2020)  

 



Η επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της  ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗ για τα τμήματα της προμήθειας: Α-Εξοπλισμός Καθαριότητας (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 32.891,93 € χωρίς ΦΠΑ),  Β- Απορρυπαντικά (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 34.410,72 € χωρίς ΦΠΑ και Γ-Χαρτικά Είδη (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 68.372,96 € χωρίς ΦΠΑ), διότι α) βρήκε σύμφωνη την 

προσφορά της 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 την χαμηλότερη τιμή απ΄ 

όλους τους συμμετέχοντες .  

 

Έχοντας  υπόψη : 

- την υπ’ αριθμό 16896/18-6-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

- τις υποβληθείσες προσφορές. 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

- το 1
ο
 
 
και 2

ο
 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της 

επιτροπής διαγωνισμού για: 

3. Την έγκριση ή μη του 1
ου

 και του 2
ου

  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 

προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

4. Την ανάδειξη ή μη της ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ως 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019 και 2020 και 

συγκεκριμένα για τα τμήματα : Α-Εξοπλισμός Καθαριότητας (με προσφερόμενη 

συνολική τιμή 32.891,93 € χωρίς ΦΠΑ),  Β- Απορρυπαντικά (με προσφερόμενη 

συνολική τιμή 34.410,72 € χωρίς ΦΠΑ και Γ-Χαρτικά Είδη (με προσφερόμενη 

συνολική τιμή 68.372,96 € χωρίς ΦΠΑ), 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV 

(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

Ασλάνογλου Στυλιανός 


