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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 2021-2022».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) 
Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες 
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους 
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»

Βάσει της αριθμ. 220/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια καθώς και 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 2021-2022», εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο 
η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 
20PROC007099138).

Σύμφωνα με τα πρακτικά (Ι & ΙΙ) στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος δέκα τέσσερις (14) 
οικονομικοί φορείς, οι εξής κάτωθι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ

1 ΑΦΟΙ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ 21-08-2020 Β
2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28-08-2020 Η

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

31-08-2020 Α,Β,Γ

4 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31-08-2020 Δ
5 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
31-08-2020 Β,Γ,Η

6 ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31-08-2020 ΣΤ
7 ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ 31-08-2020 Η
8 Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 31-08-2020 Α,Β,Γ,Δ
9 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31-08-2020 Β
10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο.Ε. 31-08-2020 Β
11 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 31-08-2020 ΣΤ
12 Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 31-08-2020 Γ & Η 
13  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 27-08-2020 Β
14 ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31-08-2020 Ε

Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 
ανωτέρω συμμετεχόντων και με το Πρακτικό Ι η επιτροπή προτείνει :
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Την απόρριψη των κάτωθι τεχνικών προσφορών, διότι δεν είναι σύμφωνες με τα 
οριζόμενα της παρ. 2.4.3.2 (Τεχνική προσφορά) της με αριθμ.πρωτ. 14353/28-07-2020 
διακήρυξης και δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
(Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν στην 
υποβληθείσα τεχνική προσφορά):

1.- Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ» για την ομάδα 
Β΄ «Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το 
προϊόν στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).

2.- Του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου για την Ομάδα Η΄ 
«Γάλα», (δεν κατατέθηκε: 1) πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 της εταιρίας 
παραγωγής γάλακτος (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής 
γάλακτος) και 2) άδεια κυκλοφορίας οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και 
τυροκομικών προϊόντων της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε.).

3.- Της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ομάδα Β΄ 
«Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν 
στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).

4.- Της εταιρείας με την επωνυμία «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την Ομάδα Η΄ 
«Γάλα», (α) Τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 και ISO 9001:2015 της εταιρίας παραγωγής 
γάλακτος «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής 
γάλακτος) δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 11 του ν.2690/1999, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) Δεν κατατέθηκε άδεια κυκλοφορίας 
οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων της αρμόδιας 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης) 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με αρ. 
συστήματος 94894 έγινε την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

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, εκτός από την προσφορά της εταιρίας 
«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις ομάδες Α΄ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και Γ΄ 
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», διότι δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα της παρ. 
2.4.4 (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών) της διακήρυξης (οι τιμές μονάδας σε μεγάλο αριθμό ειδών των 
παραπάνω ομάδων είναι αναγραμμένες με περισσότερα από δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ενώ 
θα έπρεπε να συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς η τιμή μονάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία) 
και για το λόγο αυτό προτείνει την απόρριψή της, ως προς τις εν λόγω ομάδες. 

Έχοντας  υπόψη :
 την υπ’ αριθμό 14353/28-7-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου.
 τις υποβληθείσες προσφορές.
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 τα  πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού.

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

Α) Την έγκριση ή μη των Πρακτικών Ι και ΙΙ 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 
2021-2022».

Β) Την απόρριψη ή μη  των προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων:
1.- Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ» για την ομάδα 

Β΄ «Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το 
προϊόν στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).
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2.- Του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου για την Ομάδα Η΄ 
«Γάλα», (δεν κατατέθηκε: 1) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 της εταιρίας 
παραγωγής γάλακτος (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής 
γάλακτος) και 2) Άδεια κυκλοφορίας οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και 
τυροκομικών προϊόντων της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε.).

3.- Της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ομάδα Β΄ 
«Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν 
στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).

4.- Της εταιρίας με την επωνυμία «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την Ομάδα Η΄ 
«Γάλα», α) Τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 και ISO 9001:2015 της εταιρείας παραγωγής 
γάλακτος «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής 
γάλακτος) δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 11 του ν.2690/1999, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) Δεν κατατέθηκε άδεια κυκλοφορίας 
οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων της αρμόδιας 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης).

5.- Της εταιρείας «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις ομάδες Α΄ «ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και Γ΄ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», διότι η οικονομική 
προσφορά της δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα της παρ. 2.4.4 (Περιεχόμενα Φακέλου 
«Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) της 
διακήρυξης (οι τιμές μονάδας σε μεγάλο αριθμό ειδών των παραπάνω ομάδων είναι 
αναγραμμένες με περισσότερα από δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ενώ θα έπρεπε να συμπληρωθεί 
ως τιμή προσφοράς η τιμή μονάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία).

Γ) Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων:
1.- Της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την Ομάδα Α΄ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 
(με προσφερόμενη συνολική τιμή 38.707,80€ 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) Θεωρεί 
συμφέρουσα την οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) Τηρήθηκαν οι κανόνες 
δημοσιότητας, 2) Οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με προηγούμενους 
διαγωνισμούς.

2.- Του Ντούλια Κωνσταντίνου του Ευθυμίου για την Ομάδα Β΄ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» (με 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 44,00%), 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 (44%) για την Ομάδα Β΄ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» είναι η μεγαλύτερη από 
τις αντίστοιχες των υπολοίπων  συμμετεχόντων.

3.- Της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την Ομάδα Γ΄ 
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (με προσφερόμενη συνολική τιμή 20.869,00€ 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) Κρίνεται συμφέρουσα επειδή 
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή από όλους τους συμμετέχοντες.

4.- Της Κοσκερίδου Μαρίας του Δημητρίου για την Ομάδα Δ΄ «ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 33,00%), 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 (33%) για την Ομάδα Δ΄ «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» είναι 
η μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των υπολοίπων  συμμετεχόντων.

5.- Της εταιρείας με την επωνυμία «ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την Ομάδα 
Ε΄ «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 10,00%), 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, γ) Η προσφερόμενη έκπτωση 10% κρίνεται ως ικανοποιητική και δ) 
Θεωρεί συμφέρουσα την οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) Τηρήθηκαν οι 
κανόνες δημοσιότητας, 2) Υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών για το 
συγκεκριμένο είδος, όπως έχει παρατηρηθεί και σε διαγωνισμούς παρελθόντων ετών  και 3) 
Οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με προηγούμενους διαγωνισμούς.

6.- Της Παπαλεξάνδρου Αθανασίας για την Ομάδα ΣΤ΄ «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» (με 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 31,50%), 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 (31,50%) για την Ομάδα ΣΤ΄ «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» είναι η 
μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των υπολοίπων  συμμετεχόντων.

7.- Της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ» για την 
Ομάδα Η΄ «ΓΑΛΑ» (με προσφερόμενη συνολική τιμή 146.320,20€ 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) Κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε την χαμηλότερη τιμή από 
όλους τους συμμετέχοντες

Δ) Τη ματαίωση της διαδικασίας για την προμήθεια ειδών της Ομάδας Ζ΄ «ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ», διότι απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών από οικονομικούς 
φορείς (προμηθευτές) και την επανάληψη της διαδικασίας για την προμήθεια ειδών της 
παραπάνω Ομάδας με συνοπτικό διαγωνισμό.

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  23/9/2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών               Προς : Οικονομική Επιτροπή
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Ελ. Γκαραβέλη
Τηλ. 2331350582

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 2021-2022».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) 
Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες 
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους 
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της αριθμ. 220/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργειας, καθώς και 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 2021-2022», εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο 
η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑΜ:20PROC007099138).

Σύμφωνα με τα πρακτικά (Ι & ΙΙ) στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δέκα τέσσερις (14) 
οικονομικοί φορείς, οι εξής κάτωθι: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ     ΟΜΑΔΑ

1 ΑΦΟΙ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ 21-08-2020 Β
2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28-08-2020 Η

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

31-08-2020 Α,Β,Γ

4 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

31-08-2020 Δ

5 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

31-08-2020 Β,Γ,Η

6 ΛΑΛΑΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

31-08-2020 ΣΤ

7 ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ 31-08-2020 Η
8 Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 31-08-2020 Α,Β,Γ,Δ
9 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31-08-2020 Β
10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο.Ε. 31-08-2020 Β
11 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 31-08-2020 ΣΤ
12 Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 31-08-2020 Γ & Η 
13  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 27-08-2020 Β
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14 ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 31-08-2020 Ε

Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω 
συμμετεχόντων και με το Πρακτικό Ι η επιτροπή προτείνει :

Την απόρριψη των κάτωθι τεχνικών προσφορών, διότι δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα 
της παρ. 2.4.3.2 (Τεχνική προσφορά) της με αρ. πρωτ. 14353/28-07-2020 διακήρυξης και δεν 
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών (Μη αναγραφή των 
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν στην υποβληθείσα τεχνική 
προσφορά):
1.- Της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ» για την ομάδα Β΄ 
«Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν 
στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).
2.- Του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου για την Ομάδα Η΄ «Γάλα», 
(δεν κατατέθηκε: 1) πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 της εταιρίας παραγωγής 
γάλακτος (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος) και 2) 
άδεια κυκλοφορίας οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε.).
3.- Της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ομάδα Β΄ 
«Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν 
στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).
4.- Της εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την Ομάδα Η΄ 
«Γάλα», (α) Τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 και ISO 9001:2015 της εταιρίας παραγωγής 
γάλακτος «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής 
γάλακτος) δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 11 του ν.2690/1999, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) Δεν κατατέθηκε άδεια κυκλοφορίας 
οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων της αρμόδιας 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης) 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με αρ. 
συστήματος 94894 έγινε την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.
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, εκτός από την προσφορά της εταιρίας 
«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις ομάδες Α΄ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και Γ΄ 
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», διότι δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα της παρ. 
2.4.4 (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών) της διακήρυξης (οι τιμές μονάδας σε μεγάλο αριθμό ειδών των 
παραπάνω ομάδων είναι αναγραμμένες με περισσότερα από δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ενώ θα 
έπρεπε να συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς η τιμή μονάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία) και 
για το λόγο αυτό προτείνει την απόρριψή της, ως προς τις εν λόγω ομάδες. 

Έχοντας  υπόψη :
 την υπ’ αριθμό 14353/28-7-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου.
 τις υποβληθείσες προσφορές.
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 τα  πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού.

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

Α) Την έγκριση ή μη των Πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των 
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Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους, για τα έτη 
2021-2022».
Β) Την απόρριψη ή μη  των προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων:
1.- Της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ» για την ομάδα Β΄ 
«Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν 
στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).
2.- Του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου για την Ομάδα Η΄ «Γάλα», 
(δεν κατατέθηκε: 1) πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 της εταιρίας παραγωγής 
γάλακτος (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος) και 2) 
άδεια κυκλοφορίας οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε.).
3.- Της εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ομάδα Β΄ 
«Ελαιόλαδο» (Μη αναγραφή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το προϊόν 
στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά).
4.- Της εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την Ομάδα Η΄ 
«Γάλα», (α) Τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 και ISO 9001:2015 της εταιρίας παραγωγής 
γάλακτος «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» (αφορούν την παραγωγική μονάδα-εγκαταστάσεις παραγωγής 
γάλακτος) δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 11 του ν.2690/1999, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) Δεν κατατέθηκε άδεια κυκλοφορίας 
οχήματος/οχημάτων μεταφοράς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων της αρμόδιας 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης).
5. - Της εταιρίας «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις ομάδες Α΄ «ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και Γ΄ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», διότι η οικονομική 
προσφορά της δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα της παρ. 2.4.4 (Περιεχόμενα Φακέλου 
«Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) της 
διακήρυξης (οι τιμές μονάδας σε μεγάλο αριθμό ειδών των παραπάνω ομάδων είναι 
αναγραμμένες με περισσότερα από δύο (2) δεκαδικά ψηφία, ενώ θα έπρεπε να συμπληρωθεί 
ως τιμή προσφοράς η τιμή μονάδας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία).

Γ) Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων:
1.- Της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την Ομάδα Α΄ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (με 
προσφερόμενη συνολική τιμή 38.707,80€ 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) θεωρεί 
συμφέρουσα την οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) τηρήθηκαν οι κανόνες 
δημοσιότητας, 2) οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με προηγούμενους 
διαγωνισμούς.
2.- Του Ντούλια Κωνσταντίνου του Ευθυμίου για την Ομάδα Β΄ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» (με 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 44,00%), 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 (44%) για την Ομάδα Β΄ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» είναι η μεγαλύτερη από 
τις αντίστοιχες των υπολοίπων  συμμετεχόντων.
3.- Της εταιρίας με την επωνυμία «Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την Ομάδα Γ΄ 
«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (με προσφερόμενη συνολική τιμή 20.869,00€ 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) κρίνεται συμφέρουσα επειδή 
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή από όλους τους συμμετέχοντες.
4.- Της Κοσκερίδου Μαρίας του Δημητρίου για την Ομάδα Δ΄ «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» 
(με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 33,00%), διότι α) την βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση, β) οι 
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προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ) η 
προσφερόμενη έκπτωση (33%) για την Ομάδα Δ΄ «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» είναι η 
μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των υπολοίπων  συμμετεχόντων.
5.- Της εταιρίας με την επωνυμία «ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την Ομάδα Ε΄ 
«ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 10,00%), 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, γ) η προσφερόμενη έκπτωση 10% κρίνεται ως ικανοποιητική και δ) 
θεωρεί συμφέρουσα την οικονομική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) τηρήθηκαν οι 
κανόνες δημοσιότητας, 2) υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών για το 
συγκεκριμένο είδος, όπως έχει παρατηρηθεί και σε διαγωνισμούς παρελθόντων ετών  και 3) 
οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι καλές σε σχέση και με προηγούμενους διαγωνισμούς.
6.- Της Παπαλεξάνδρου Αθανασίας για την Ομάδα ΣΤ΄ «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» (με 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 31,50%), 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 (31,50%) για την Ομάδα ΣΤ΄ «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» είναι η 
μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των υπολοίπων  συμμετεχόντων.
7.- Της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΚΕ» για την 
Ομάδα Η΄ «ΓΑΛΑ» (με προσφερόμενη συνολική τιμή 146.320,20€ 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) κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε την χαμηλότερη τιμή από 
όλους τους συμμετέχοντες
Δ) Την ματαίωση της διαδικασίας για την προμήθεια ειδών της Ομάδας Ζ΄ «ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ», διότι απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών από οικονομικούς 
φορείς (προμηθευτές) και την επανάληψη της διαδικασίας για την προμήθεια ειδών της 
παραπάνω Ομάδας με συνοπτικό διαγωνισμό.
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                   Δημήτριος Β. Σαζακλίδης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Στυλιανός Ασλάνογλου 


