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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Βέροια  7/10/2020  

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 κτηνιατρικού υλικού Δήμου 

Βέροιας έτους 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 288/2020  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 κτηνιατρικού υλικού 

Δήμου Βέροιας έτους 2020, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του 

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:20PROC007328202). 

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις συμμετέχοντες, συγκεκριμένα, οι εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

2 ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά και για τις δύο ομάδες της προμήθειας κτηνιατρικού 

υλικού. 

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή η οποία στο από 5-10-2020 

πρακτικό της αναφέρει ότι και οι τρεις 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 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(€) (Χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(€) (με ΦΠΑ)  

ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΠΡ/ΣΜΟΣ (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤ. 

ΠΡ/ΣΜΟΣ 

(με ΦΠΑ) 

1 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 

ΤΣΟΚΑΝΟΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 

1 1.625,30 2.015,37 2.563,12 3.178,12 

2 2.988,80 3.377,34 3.803,00 4.297,39 

2 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. 

ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

1 1.793,00 2.223,32 2.563,12 3.178,12 

2 2.405,90 2.718,66 3.803,00 4.297,39 

3 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

1 1.650,00 2.046,00 2.563,12 3.178,12 

2 2.922,30 3.302,20 3.803,00 4.297,39 

 



 

 

Η επιτροπή διαγωνισμού με το αρ. 1/5-10-2020 πρακτικό της προτείνει προς τη 

Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων:  

 

Α) Της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την 

Ομάδα 1 Κτηνιατρικού Υλικού (με προσφερόμενη συνολική τιμή 2.015,37€ με ΦΠΑ), διότι α) 

την βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην 

Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας, β) οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ) κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε την χαμηλότερη 

τιμή από όλους τους συμμετέχοντες και  

Β) Του Περικλή Γ. Ρουτσόπουλου για την Ομάδα 2 Κτηνιατρικού Υλικού (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 2.718,66€ με ΦΠΑ), διότι α) την βρήκε σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή Προμήθειας, β) 

οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και γ) κρίνεται 

συμφέρουσα επειδή προσέφερε την χαμηλότερη τιμή από όλους τους συμμετέχοντες 

 

Έχοντας  υπόψη : 

- την υπ’ αριθμό 18409/17-9-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

- τις υποβληθείσες προσφορές. 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

- το 1Ο  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

- το υπ’ αρ. 17385/2020 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για την ανάληψη της 

σχετικής πίστωσης και την αρ. 756/4-9-2020 σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης 

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

επιτροπής διαγωνισμού για: 

1. Την έγκριση ή μη του από 5.10.2020 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

για την κτηνιατρικού υλικού Δήμου Βέροιας έτους 2020 

2. Την ανάδειξη ή μη ως προσωρινών αναδόχων των προμηθευτών  

Α) Της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» για 

την Ομάδα 1 Κτηνιατρικού Υλικού (με προσφερόμενη συνολική τιμή 2.015,37€ 

με ΦΠΑ),1.625,30€ χωρίς ΦΠΑ 

Β) Του Περικλή Γ. Ρουτσόπουλου για την Ομάδα 2 Κτηνιατρικού Υλικού (με 

προσφερόμενη συνολική τιμή 2.718,66€ με ΦΠΑ),2.405,90€ χωρίς ΦΠΑ 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος                                           Ο Διευθυντής Οικονομικών 

          Προμηθειών            Υπηρεσιών 

        

 

      Γκαραβέλη Ελένη                                      Σαζακλίδης Δημήτριος 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

 

Ασλάνογλου Στυλιανός 
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