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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 6/08/2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Προς : Οικονομική Επιτροπή
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Αν. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 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 121/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια για τη σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 2019-2020, εκδόθηκε
από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005315261).
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις συμμετέχοντες, συγκεκριμένα, οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ
2 Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
3 ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
4 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά για την σίτιση των μαθητών.
Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή η οποία στο από 5-08-2019
πρακτικό της αναφέρει ότι και οι τέσσερις προσφορές γίνονται αποδεκτές.

Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που
έγιναν δεκτοί. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α διαμορφώνονται ως εξής:

Α
/
Α

Ονοματεπώνυμ
ο

Οικονομική προσφορά σε ευρώ

ΕΤΟΣ 2019 - 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ

ΟΣ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΗΜΕΡΕ
Σ
ΣΙΤΙΣΗ
Σ

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΑ
ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜ
ΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς
ΦΠΑ)€

ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)€

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Ημερήσιο 65.432,32



ΛΟΣ Δ.
ΣΑΒΒΑΣ

γεύμα ανά
μαθητή

170 70+90=1
60

1,94 45.830,40

2
Α. ΧΟΥΤΟΣ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕ
Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.

Ημερήσιο
γεύμα ανά
μαθητή

170
70+90=1
60

2,20 59.840,00 74.201,60

3
ΤΑΡΤΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε

Ημερήσιο
γεύμα ανά
μαθητή

170
70+90=1
60

2,11 57.392,00 71.166,08

4 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ημερήσιο
γεύμα ανά
μαθητή

170 70+90=1
60

1,47 39.984,00 49.580,16

Η προσφορά
περιλαμβάνει
ΦΠΑ

Η επιτροπή διαγωνισμού με το αρ. 1/5-8-2019 πρακτικό της προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του προμηθευτή ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως προσωρινού
αναδόχου της προμήθειας που αφορά την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου
(2019-2020) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα επειδή
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες

Έχοντας υπόψη :

- την υπ’ αριθμό 17734ττ/22-7-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου.

- τις υποβληθείσες προσφορές.

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016

- το 1Ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

- το υπ’ αρ. 15737/2019 αίτημα ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την
ανάληψη της σχετικής πίστωσης και την αρ. 611/28-6-2019 σχετική απόφαση
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της
επιτροπής διαγωνισμού για:
1. Την έγκριση ή μη του από 5.08.2019 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού

για την προμήθεια για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας
σχολ. Έτους 2019-2020

2. Την ανάδειξη ή μη του προμηθευτή ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως
προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 2019-2020, έναντι του ποσού των 39.984,00€
(χωρίς ΦΠΑ) και 49.580,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Διευθυντής Οικονομικών
Προμηθειών Υπηρεσιών

Γκαραβέλη Ελένη Σαζακλίδης Δημήτριος

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 6/08/2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Προς : Οικονομική Επιτροπή
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Αν. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 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 121/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια για τη σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 2019-2020, εκδόθηκε
από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005315261).
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις συμμετέχοντες, συγκεκριμένα, οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ
2 Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
3 ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
4 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά για την σίτιση των μαθητών.
Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή η οποία στο από 5-08-2019
πρακτικό της αναφέρει ότι και οι τέσσερις προσφορές γίνονται αποδεκτές.

Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που
έγιναν δεκτοί. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α διαμορφώνονται ως εξής:

Α
/
Α

Ονοματεπώνυμ
ο

Οικονομική προσφορά σε ευρώ

ΕΤΟΣ 2019 - 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ

ΟΣ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΗΜΕΡΕ
Σ
ΣΙΤΙΣΗ
Σ

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΑ
ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜ
ΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς
ΦΠΑ)€

ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)€

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ Δ.
ΣΑΒΒΑΣ

Ημερήσιο
γεύμα ανά
μαθητή

170 70+90=1
60

1,94 45.830,40
65.432,32



2
Α. ΧΟΥΤΟΣ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕ
Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.

Ημερήσιο
γεύμα ανά
μαθητή

170
70+90=1
60

2,20 59.840,00 74.201,60

3
ΤΑΡΤΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε

Ημερήσιο
γεύμα ανά
μαθητή

170
70+90=1
60

2,11 57.392,00 71.166,08

4 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ημερήσιο
γεύμα ανά
μαθητή

170 70+90=1
60

1,47 39.984,00 49.580,16

Η προσφορά
περιλαμβάνει
ΦΠΑ

Η επιτροπή διαγωνισμού με το αρ. 1/5-8-2019 πρακτικό της προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του προμηθευτή ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως προσωρινού
αναδόχου της προμήθειας που αφορά την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου
(2019-2020) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα επειδή
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες

Έχοντας υπόψη :

- την υπ’ αριθμό 17734ττ/22-7-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου.

- τις υποβληθείσες προσφορές.

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016

- το 1Ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

- το υπ’ αρ. 15737/2019 αίτημα ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την
ανάληψη της σχετικής πίστωσης και την αρ. 611/28-6-2019 σχετική απόφαση
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της
επιτροπής διαγωνισμού για:

1. Την έγκριση ή μη του από 5.08.2019 1ου πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού για την προμήθεια για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 2019-2020

2. Την ανάδειξη ή μη του προμηθευτή ΚΟΤΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως
προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 2019-2020, έναντι του ποσού των
39.984,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 49.580,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% )

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός


