
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 1ΟΥ &  2ΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 104397 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με 
τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του 
Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.044/15-2-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα  μέλη αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
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συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
         ● Σύνταξη σχεδίου 2ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. 
έτους 2021.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης εκθέτει  στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 1.721/9-2-2021 εισήγηση της 
Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια 
τροφίμων,  γάλακτος  και  ειδών  παντοπωλείου  για  δύο  (02)  έτη  για  τις 
ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και  των Νομικών του Προσώπων»,  όπως αυτή 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 412/2020 απόφαση όμοια δική της, η οποία αναφέρει 
τα ακόλουθα:

Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  σας  αποστέλλει  για  επικύρωση  το  1ο 

πρακτικό  που  αφορά  την  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  
συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και το 2ο πρακτικό που αφορά την αποσφράγιση και  
αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  
αριθμό συστήματος 104397 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος  
και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των  
Νομικών του Προσώπων», σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της αρ.  πρωτ. 17713/21-12-
2020 Διακήρυξης.

1  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ  ΑΡ.  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  104397  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ(02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, την ημέρα Παρασκευή 15-01-2021 και  

ώρα  17:00  μ.μ.,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του  

Διαγωνισμού  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 
τροφίμων,  γάλακτος  και  ειδών  παντοπωλείου  για  δύο  (02)  έτη  για  τις  
ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων»,  που 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 412/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

• Λεμονιά Γκουβά,  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Πρόεδρος),
• Ουρανία Πασιαλή, ΔΕ Διοικητικού (Μέλος)
• Ψαρίκογλου-Χατζηβασιλείου   Χαράλαμπος-Χρυσοβαλάντης  ,  ΔΕ  Διοικητικού  

(Μέλος),
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ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών  

προσφορών στάδια (α)  και  (β)  του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης)  των υποβληθέντων  

στοιχείων του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό της αριθ. 17713/21-12-2020 και αριθμό  

συστήματος 104397 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο θέμα.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με  

ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 23/12/2020 ώρα 22:09μ.μ.  και  

καταληκτική ημερομηνία την 11/01/21 ώρα 17:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση  

των προσφορών έγινε στις 15/01/2021 και ώρα 17:00μ.μ. 

Διαπιστώθηκε ότι  κατατέθηκαν  πέντε (5)  προσφορές εμπρόθεσμα,  όπως προκύπτει  

από το σύστημα χρονοσήμανσης της πλατφόρμας, καθώς εμπρόθεσμα κατατέθηκαν και  

πέντε (5) φάκελοι στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με τα παραστατικά που απαιτείται να  

υποβληθούν εντύπως.

Οι  προσφορές που κατατέθηκαν  ήταν από τους οικονομικούς φορείς 
α) «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με αριθμό συστήματος 206303 και  

τα παραστατικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη, κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ.  
πρωτ. 450/13-01-2021, 

β)  «ΛΥΚΑΣ  ΙΚΕ»  με  αριθμό  συστήματος  206239  και  τα  παραστατικά  που  
απαιτούνταν από τη Διακήρυξη, κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ. πρωτ.348/12-01-2021,

γ)  «ΜΕΒΓΑΛ  ΑΕ »  με  αριθμό  συστήματος  206389  και  τα  παραστατικά  που  
απαιτούνταν  από  τη  Διακήρυξη,  κατατέθηκαν  εντύπως,  με  αριθ.  πρωτ.  441/13-01-
2021,

δ)  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  με  αριθμό  συστήματος  204396  και  τα 
παραστατικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη, κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ. πρωτ.  
326/12-1-2021 και

ε) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΕ»,  με αριθμό συστήματος 204281 και τα παραστατικά που  
απαιτούνταν  από  τη  Διακήρυξη,  κατατέθηκαν  εντύπως,  με  αριθ.  πρωτ.  534/14-01-
2021,

Η Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  τα  μέλη  της  που  είναι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  

συστήματος,  αφού  αποσφράγισε  τον  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά  

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και τον φάκελο με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν  

εντύπως, έλεγξε το εμπρόθεσμο των προσφορών, κατέγραψε τα υποβληθέντα στοιχεία  

και  επικοινώνησε  με  τον  αρμόδιο  φορέα  που  έχει  εκδώσει  την  εγγυητική  επιστολή  

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά και την  

τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε σχέση με τις απαιτήσεις  

της  αρ. 17713/21-12-2020  Διακήρυξης,  με  αριθμό  συστήματος  104397,   για  την  
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προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου 
για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του  
Προσώπων»

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

(1)  Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», κατέθεσε τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΥΔ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1α ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 (ΑΡΙΘ. 2224,2227)

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1β  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 

2.2.2. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

2.4.3.2α 

4
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.2γ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

       

Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,  

κατέθεσε προσφορά σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

και  τα όσα ορίζονται  στην αριθ. 17713/21-12-2020 και  αριθμό συστήματος 104397  

Διακήρυξη,  για τις  ακόλουθες  ομάδες  ειδών της  προκήρυξης  και  με  συνολικό ποσό  

εγγύησης ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
 Ι,ΙΒ 286,00€

2)  Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «ΛΥΚΑΣ  ΙΚΕ»,  κατέθεσε  τα  εξής 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
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1 ΤΕΥΔ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1α ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 (ΑΡΙΘ. 971ILG2188920)

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1β  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 

2.2.2. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

2.4.3.2α 

4
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.2γ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
       

Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ», κατέθεσε προσφορά σύμφωνα 

με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και τα όσα ορίζονται στην αριθ.  

17713/21-12-2020  και  αριθμό  συστήματος  104397  Διακήρυξη,  για  τις  ακόλουθες  

ομάδες ειδών της προκήρυξης και με συνολικό ποσό εγγύησης ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Α 1.034,68€

3)  Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «ΜΕΒΓΑΛ  ΑΕ»,  κατέθεσε  τα  εξής 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΥΔ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1α ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 (ΑΡΙΘ. 971ILG2188920)

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1β  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 

2.2.2. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

2.4.3.2α 

4
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.2γ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
       

Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «ΜΕΒΓΑΛ  ΑΕ»,  κατέθεσε  προσφορά 

σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και τα όσα ορίζονται  

στην  αριθ.  17713/21-12-2020  και  αριθμό  συστήματος  104397  Διακήρυξη,  για  τις  

ακόλουθες ομάδες ειδών της προκήρυξης και με συνολικό ποσό εγγύησης ως εξής:
5



ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Α 1.034,68€

4)  Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  
κατέθεσε τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΥΔ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1α ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 (ΑΡΙΘ. 971ILG2188920)

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1β  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 

2.2.2. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

2.4.3.2α 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ HACCP

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 2.4.3.2β και την 
2.4.6. παρ. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β ΚΑΙ Ζ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ

5
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.2γ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

        

Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  
κατέθεσε προσφορά σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

και  τα όσα ορίζονται  στην αριθ.17713/21-12-2020 και  αριθμό  συστήματος  104397  

Διακήρυξη,  για τις  ακόλουθες  ομάδες  ειδών της  προκήρυξης  και  με  συνολικό ποσό  

εγγύησης ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, 

Ζ, Η, Ι, ΙΒ
2.197,00€
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Ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας  «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», κατέθεσε προσφορά σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο, αλλά παρέλειψε να  

προσκομίσει  τα πιστοποιητικά  HACCP για τις  εταιρίες  παραγωγής  των προϊόντων 

1,3,10,11,12,13,14,15 της κατηγορίας Β και 2,3 της κατηγορίας Ζ, έτσι όπως αυτές  

αριθμούνται  στην  τεχνική  προσφορά  του.  Η  παράλειψη  αυτή  αποτελεί  λόγο  

απόρριψης σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2β και την παρ. 2.4.6 της διακήρυξης 

 (5) Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΕ», κατέθεσε τα εξής  

δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΥΔ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1α ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 (ΑΡΙΘ. 971ILG2188920)

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 

2.4.3.1β  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 

2.2.2. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

2.4.3.2α,  παραλείπει να αναφέρει την  

κατηγορία Ε

4
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ  2.4.3.2γ και 
2.4.6 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΝ 
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Ε

Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΕ», κατέθεσε προσφορά 

σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και τα όσα ορίζονται  

στην  αριθ.17713/21-12-2020  και  αριθμό  συστήματος  104397  Διακήρυξη,  για  τις  

ακόλουθες ομάδες ειδών της προκήρυξης και με συνολικό ποσό εγγύησης ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ε 107,00€
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Ο  ανωτέρω  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕ», όπως 

φαίνεται και στον σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, δεν υπέβαλε προσφορά για τις τρεις  

κατηγορίες ελαίων (παρθένο ελαιόλαδο, αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο) που συμπεριλαμβάνει  

η ομάδα Ε για την οποία δήλωσε συμμετοχή ως όφειλε σύμφωνα με την διακήρυξη,  

αλλά  μόνο  για  παρθένο  ελαιόλαδο  που  αποτελεί  λόγο  απόρριψης  σύμφωνα  με  τις  

παραγράφους 2.4.3.2β, 2.4.43.2γ, 2.4.6 της διακήρυξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Προς την Οικονομική Επιτροπή :

Α. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,  για τις ομάδες ειδών  Ι, ΙΒ, της Διακήρυξης και την συνέχιση της  

διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.

Β. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ»,  για την 

ομάδα ειδών Α της Διακήρυξης και  την συνέχιση της διαδικασίας  με το άνοιγμα της  

οικονομικής προσφοράς.

Γ. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ»,  για την 

ομάδα ειδών Α της Διακήρυξης και  την συνέχιση της διαδικασίας  με το άνοιγμα της  

οικονομικής προσφοράς.

Δ. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα   «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» », για τις ομάδες ειδών Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι, ΙΒ  της Διακήρυξης και την συνέχιση  

της διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.

Ε. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» που υπέβαλε δικαιολογητικά για τις ομάδες ειδών Β, Ζ της Διακήρυξης, διότι  

δεν υπέβαλε πιστοποιητικά  HACCP όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 2.4.3.2β  

και 2.4.6 της διακήρυξης. 

ΣΤ. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΕ»,  

που υπέβαλε  δικαιολογητικά για την ομάδα ειδών Ε της Διακήρυξης,  διότι  υπέβαλε  

προσφορά μόνο για το παρθένο ελαιόλαδο και όχι και για τις δύο άλλες κατηγορίες των  

ελαίων (αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο) και την επιστροφή της εγγυητικής.
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Το  παρόν  Πρακτικό  θα  επικυρωθεί  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  

(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας),  η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες  

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,  

ισχύουν  οι  όροι,  προϋποθέσεις  και  προθεσμίες  του  άρθρου  3.4  της  Αναλυτικής  

Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 25-1-2021, ώρα 11:00 μ.μ.

2  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 104397 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ   
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ(02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, την ημέρα  Πέμπτη 04-02-2021 και ώρα 

17:00  π.μ.,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του  

Διαγωνισμού  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.))  της  προμήθειας  με  τίτλο, «Προμήθεια 
τροφίμων,  γάλακτος  και  ειδών  παντοπωλείου  για  δύο  (02)  έτη  για  τις  
ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων»,  που 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 412/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

• Λεμονιά Γκουβά,  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Πρόεδρος),
• Ουρανία Πασιαλή, ΔΕ Διοικητικού (Τακτικό Μέλος)
• Παναγιώτης Βερύκοκος, ΤΕ Διοικητικού (Αναπληρωματικό μέλος),
 

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι  η αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική  
Προσφορά»,  καθώς  και  η  επιλογή αναδόχου  του συμμετέχοντα στον  διαγωνισμό  της  
αρ.17713/21-12-2020  και  αριθμό  συστήματος  104397  Διακήρυξης,  όπως  
περιγράφεται στο θέμα.

Κατά  τη  συνεδρίαση  αποσφράγισης  στην  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  δεν  
παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
Διαπιστώθηκε ότι  κατατέθηκαν  πέντε (5)  προσφορές εμπρόθεσμα,  όπως προκύπτει  

από το σύστημα χρονοσήμανσης της πλατφόρμας εκ των οποίων εξετάστηκαν οι τέσσερις  
μετά την απόρριψη του οικονομικού φορέα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΕ» για τους λόγους που 
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αναφέρονται  στο αρ.948/25-01-2021 1ο Πρακτικό  Αποσφράγισης και  αξιολόγησης  
Δικαιολογητικών του εν λόγω διαγωνισμού. 

Οι  προσφορές που εξετάστηκαν ήταν των  οικονομικών φορέων: 
α) «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με αριθμό συστήματος 206303 και  

τα παραστατικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη,  
β)  «ΛΥΚΑΣ  ΙΚΕ»  με  αριθμό  συστήματος  206239  και  τα  παραστατικά  που  

απαιτούνταν από τη Διακήρυξη,
γ)  «ΜΕΒΓΑΛ  ΑΕ »  με  αριθμό  συστήματος  206389  και  τα  παραστατικά  που  

απαιτούνταν από τη Διακήρυξη,
δ)  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  με  αριθμό  συστήματος  204396  και  τα 

παραστατικά που απαιτούνταν από τη Διακήρυξη εκτός των προσφορών των ομάδων Β  
και  Ζ  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  αρ.948/25-01-2021  1ο  Πρακτικό  
Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών του εν λόγω διαγωνισμού. 

Με  το  αρ.  πρωτ.  948/25-01-2021 Πρακτικό  1-  ανοικτού   ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού: Αποσφράγιση - αξιολόγηση δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών για την  
«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη  
για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων»,,  
προχώρησε στην αποδοχή των προσφορών των  οικονομικών φορέων:

Α. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,  για τις ομάδες ειδών Ι,  ΙΒ, της Διακήρυξης και την συνέχιση της  

διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.

Β. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ»,  για την 

ομάδα ειδών Α της Διακήρυξης και  την συνέχιση της διαδικασίας  με το άνοιγμα της  

οικονομικής προσφοράς.

Γ. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ»,  για την 

ομάδα ειδών Α της Διακήρυξης και  την συνέχιση της διαδικασίας  με το άνοιγμα της  

οικονομικής προσφοράς.

Δ. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα  «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.», για τις ομάδες ειδών Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι, ΙΒ  της Διακήρυξης και την συνέχιση  

της διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.

Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό  19/2021 
για συνέχιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 104397  
Διακήρυξης  για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών 
παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των  
Νομικών  του  Προσώπων»,  στο  επόμενο  στάδιο  με  τον  ορισμό  της  Πέμπτης  4  
Φεβρουαρίου 2021 και  ώρα 17:00 π.μ.  ως ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης των  
οικονομικών  προσφορών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  3.1.2  β  παρ.  2  της  αριθ.  Πρωτ.  
αρ.17713/21-12-2020 διακήρυξης,  όπου και  πραγματοποιήθηκε  η  συνεδρίαση  της  
επιτροπής.
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Εν συνεχεία συνδέθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)   και  προέβη  στην  αποσφράγιση  της  οικονομικής  
προσφοράς των:

Α. «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», για τις ομάδες ειδών  Ι και ΙΒ
Β. «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ», για την ομάδα ειδών Α 
Γ. «ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ», για την ομάδα ειδών Α 
Δ. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» », για τις ομάδες ειδών Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι, ΙΒ  

Στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών με αριθμό συστήματος  
104397 Διακήρυξης των ως άνω διαγωνιζομένων διαπιστώθηκαν τα εξής:

Για την ομάδα Α το ποσό της οικονομικής προσφοράς(χωρίς ΦΠΑ) των:
Α. . «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ» ανέρχεται  στο  ποσό  των  πενήντα  τριών  χιλιάδων  διακοσίων  

τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (53.204,56€), 
Β.  «ΜΕΒΓΑΛ  ΑΕ» ανέρχεται  στο  ποσό  των  πενήντα  τριών  χιλιάδων  διακοσίων  

τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (53.204,56€),
Γ.  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.» ανέρχεται  στο  ποσό  των  πενήντα  τριών 

χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (53.204,56€).

Για την ομάδα Β απορρίφθηκε με το 1ο Πρακτικό η τεχνική προσφορά του 
οικονομικού  φορέα  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»  και  δεν  εξετάζεται  η 
οικονομική προσφορά.

 Για την ομάδα Γ δεν υποβλήθηκε τεχνική - οικονομική προσφορά.

Για την ομάδα Δ το ποσό της οικονομικής προσφοράς των:
Α. «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.» ανέρχεται  στο  ποσό  των  έξι  χιλιάδων  

διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (6.299,94€). 

Για την ομάδα Ε το ποσοστό της οικονομικής προσφοράς του:
Α. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης είκοσι οκτώ  

και  δέκα επί  τοις  εκατό  (28,10%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε  φορά μέση τιμή  
λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το  
εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  από  την  υπηρεσία  Εμπορίου  της  
Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την ομάδα ΣΤ το ποσοστό της οικονομικής προσφοράς των:
Α. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης δεκαεννέα  

επί  τοις  εκατό  (19,00%)  στη  νόμιμα διαμορφούμενη  κάθε  φορά μέση  τιμή  λιανικής  
πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε  
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής  
Ενότητας Ν. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την ομάδα Ζ απορρίφθηκε με το 1ο Πρακτικό η τεχνική προσφορά του 
οικονομικού  φορέα  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»  και  δεν  εξετάζεται  η 
οικονομική προσφορά.
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Για την ομάδα Η το ποσό της οικονομικής προσφοράς του:
Α. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν  

ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (2.197,50€). 

Για την ομάδα Θ δεν υποβλήθηκε τεχνική - οικονομική προσφορά.

Για την ομάδα Ι το ποσοστό της οικονομικής προσφοράς των:
Α.  «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ανέρχεται  σε  ποσοστό  έκπτωσης 

εικοσιπέντε επί τοις εκατό (25,00%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή  
λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το  
εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  από  την  υπηρεσία  Εμπορίου  της  
Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

Β.  «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέρχεται  σε ποσοστό έκπτωσης δεκαεννέα  
επί  τοις  εκατό  (19,00%)  στη  νόμιμα διαμορφούμενη  κάθε  φορά μέση  τιμή  λιανικής  
πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε  
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής  
Ενότητας Ν. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την ομάδα ΙΑ δεν υποβλήθηκε τεχνική - οικονομική προσφορά.

Για την ομάδα ΙΒ το ποσό της οικονομικής προσφοράς των:
Α.  «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ανέρχεται  σε  ποσοστό  έκπτωσης 

είκοσι επτά επί τοις εκατό (27,00%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή  
λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το  
εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  από  την  υπηρεσία  Εμπορίου  της  
Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής, 

Β.  «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης τριάντα δύο  
και ενενήντα επί τοις εκατό (32,90%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή  
λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το  
εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  από  την  υπηρεσία  Εμπορίου  της  
Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Επειδή  τα  ανωτέρω  ποσά  και  ποσοστά   εκπτώσεων   είναι  σύμφωνα  με  τα  όσα  
ορίζονται  στην  παρ.  1.3  της  αριθ.  πρωτ.  αρ.17713/21-12-2020 Διακήρυξης  του 
Δημάρχου η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη βαθμολόγησή της και  εισηγείται 
προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών.
2.  Την  ανάδειξη  του  προσωρινού  αναδόχου  και  την  αποδοχή  της  οικονομικής  
προσφοράς  αυτού για την ομάδα ειδών  Α  κατόπιν κλήρωσης, ενώπιον της επιτροπής  
διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων,  μεταξύ  των  «ΛΥΚΑΣ  ΙΚΕ»,  
«ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ» και  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  των  οποίων οι  οικονομικές  
προσφορές είναι ισότιμες, σύμφωνα με την παρ.3.1.2.δ της Διακήρυξης.
3. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων των:
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Α. «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για την ομάδα ειδών  Ι με Α.Φ.Μ. 
045737736, με έδρα την Αραβησσό Πέλλας, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας  
με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02)  
έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων» με 
κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα ειδών Ι  στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την  
ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  
πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πέλλας  
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Β. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις ομάδες  ειδών Δ,  Ε, ΣΤ, Η, ΙΒ,  με  
Α.Φ.Μ. 998524941, με έδρα τα Σεβαστιανά Σκύδρας,  ως προσωρινού αναδόχου της  
προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου 
για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του  
Προσώπων»  με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς για τις ομάδες  
ειδών Δ, Ε, ΣΤ, Η, ΙΒ, και μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες ειδών ΣΤ, Ζ &  
ΙΔ στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους  
την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  
πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πέλλας  
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Για τις ομάδες ειδών Β & Ζ των οποίων η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα  
«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» απορρίφθηκε και για τις ομάδες ειδών Γ, Θ, ΙΑ για 
τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ο διαγωνισμός είναι άγονος, η Οικονομική  
Επιτροπή  του  Δήμου Έδεσσας  καλείται  να αποφασίσει  για  τον  τρόπο  συνέχισης  της  
διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το  παρόν  Πρακτικό  θα  επικυρωθεί  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας),  η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες  
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,  
ισχύουν  οι  όροι,  προϋποθέσεις  και  προθεσμίες  του  άρθρου  3.4  της  Αναλυτικής  
Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 05-02-2021, ώρα 3:00 μ.μ.
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

να αποφασίσουν σχετικά.
           Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  εξέτασε  με  προσοχή  τα  στοιχεία  της 
δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα έλαβε υπόψη 
της: 
          α)τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί  του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

β) τις αριθ. 412/2020  και 19/2021 αποφάσεις της, 
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γ) το  αριθμ. πρωτ. 948/25-1-2021 1ο Πρακτικό του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  με  Αρ.  Συστ.  104397  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο 
«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02)  έτη 
για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων» της 
Επιτροπής διαγωνισμού, 

δ) το αριθμ. πρωτ. 1.581/5-2-2020 2ο Πρακτικό του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  με  Αρ.  Συστ.  104397  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο 
«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02)  έτη 
για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων» της 
Επιτροπής διαγωνισμού, 

ε)  την  αριθμ.  πρωτ.  17.713/21-12-2020  διακήρυξη  του  Ανοικτού, 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 104397 για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο  «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) 
έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων»,

Αποφασίζει ομόφωνα
  Α. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ. 948/25-1-2021 1ο Πρακτικό και το αριθμ. πρωτ. 

1.581/5-2-2020 2ο Πρακτικό του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 
104397  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  τροφίμων, 
γάλακτος  και  ειδών  παντοπωλείου  για  δύο  (02)  έτη  για  τις  ανάγκες  του 
Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων» της Επιτροπής διαγωνισμού, 

         Β. Αποδέχεται τις οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων:

1. «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», για τις ομάδες ειδών  Ι και ΙΒ
2. «ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ», για την ομάδα ειδών Α 
3. «ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ», για την ομάδα ειδών Α 
4. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» », για τις ομάδες ειδών Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι, ΙΒ  
      Γ.  Αναδεικνύει   ως  προσωρινούς  αναδόχους της  προμήθειας  με  τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02)  έτη 
για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Έδεσσας  και  των  Νομικών  του  Προσώπων», 
προϋπολογισμού εκατόν τριάντα  πέντε  χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι  ευρώ και 
δέκα εννιά λεπτών (135.856,19€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τους κάτωθι:

 1. «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για την ομάδα ειδών Ι με Α.Φ.Μ. 
045737736,  με  έδρα  την  Αραβησσό  Πέλλας,  ως  προσωρινού  αναδόχου  της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου 
για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του 
Προσώπων»  με κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  για  την 
ομάδα ειδών Ι  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 
του  κάθε  είδους  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε 
εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  από  την  υπηρεσία  Εμπορίου  της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Ν.  Πέλλας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

     2. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις ομάδες ειδών Δ, Ε, ΣΤ, Η, ΙΒ, με 
Α.Φ.Μ. 998524941, με έδρα τα Σεβαστιανά Σκύδρας, ως προσωρινού αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου 
για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του 
Προσώπων» με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς για τις ομάδες 
ειδών Δ, Ε, ΣΤ, Η, ΙΒ, και μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες ειδών ΣΤ, Ζ 
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& ΙΔ στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 
είδους  την  ημέρα παράδοσης,  όπως  αυτή προκύπτει  από το  εκάστοτε  εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ν.  Πέλλας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας.
           3. Για τις ομάδες ειδών Β, Γ,  Ζ,  Θ, ΙΑ για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 40/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 25-2-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  (όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ. 
412/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Γραφείο Προμηθειών.
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