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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ    ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤ. 78542 ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ    «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ   
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
«ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». 

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  895/23-1-2020  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 ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. 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 παραβρέθηκε 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 συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 
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1. Επικαιροποίηση  -  τροποποίηση  της  με αριθμ.  114/2017 απόφασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

2.  Ανακοίνωση  απόφασης,  συζήτηση και  λήψη απόφασης  για  άσκηση του 
ενδίκου μέσου της έφεσης.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 5ο, 7ο, 
8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο,14ο, 6ο, 4ο,1ο, 2ο, και  3ο.
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής,  το  αριθ.  πρωτ.  389/14-1-2020  Πρακτικό 
Αποσφράγισης-  Ελέγχου  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 78542 της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
«ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», το οποίο έχει ως εξής:

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  -  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 78542 ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   
ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ»  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  .  

    
 Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, την ημέρα Τρίτη 14-01-2020 και ώρα  

11:00  π.μ.,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του  
Διαγωνισμού  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.))  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 
τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Έδεσσας  με την  
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  
και προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του  
Δήμου Έδεσσας», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 82/2019 απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

• Σάββας Νεσλεχανίδης,  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  (Πρόεδρος),
• Αθανάσιος Μπαγγέας, ΤΕ Διοικητικού (Μέλος),
• Ελισάβετ Μητσάκη, ΠΕ Διοικητικού (Μέλος)
Αντικείμενο  της  συνάντησης  είναι  η  αποσφράγιση  και  ο  έλεγχος  των  

Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  των  συμμετεχόντων  στον  διαγωνισμό  της  αριθ.  
5591/29-03-2019 και αριθμό συστήματος 78542 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο  
θέμα.

Κατά τη συνεδρίαση αποσφράγισης και ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας.
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Μετά την έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  
Έδεσσας (υπ. αριθ.  201 & 280/2019 αποφάσεις της Ο.Ε.) και κατόπιν της έγγραφης  
ειδοποίησης  από  την  Αναθέτουσα Αρχή  με  το  υπ’  αριθμ  πρωτ.  24583/20-12-2019 
έγγραφο για την προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προς τους

1) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου (για τις ομάδες ειδών 
Α, Β, Δ, ΣΤ, Ζ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ & ΙΣΤ),

2) «Κοσκερίδου  Μαρία  του  Δημητρίου» ως  προσωρινής  αναδόχου  (για την  ομάδα 
ειδών Ι) και  

3) «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου (για την ομάδα ειδών  
Γ, Ε & ΙΑ).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στις 14/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ (κατόπιν  
της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  205/09-01-2020  ανακοίνωσης  του  προέδρου  της)  στην  
ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», «Κοσκερίδου Μαρία του Δημητρίου» και «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε.»  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η  Επιτροπή  διαγωνισμού  διαπίστωσε  ότι  κατατέθηκαν  εμπρόθεσμα  φάκελος  
δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις 28/12/2019  
της  «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  στις  28/12/2019 της  «Κοσκερίδου Μαρία του 
Δημητρίου», καθώς επίσης στις 03/01/2020 της «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε.».

Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε και τη συμμόρφωση των προσωρινών αναδόχων με την  
υποχρέωση υποβολής των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» εντός προθεσμίας  
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Η  
ανωτέρω  υποχρέωση  εκπληρώθηκε  από  τους  προσωρινούς  αναδόχους,  καθώς  
υπέβαλλαν  εμπρόθεσμα φακέλους  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (υπ’  αριθμ.  πρωτ.  
25027/31-12-2019 «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», υπ’ αριθμ. πρωτ. 24974/31-12-
2019 «Κοσκερίδου Μαρία του Δημητρίου» και υπ’ αριθμ. πρωτ. 178/08-01-2020 «ΑΦΟΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε.», ) στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Από τον τελικό έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών προέκυψε η  
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης .

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς τα μέλη της  
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Α)  Την  έγκριση  του  Πρακτικού  Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  Δικαιολογητικών  

Κατακύρωσης.
Β)  Την  κατακύρωση  των  συμβάσεων  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Έδεσσας  με την  
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  
και προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του  
Δήμου Έδεσσας» στους:

1) «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.» με  Α.Φ.Μ.  998524941,  με  έδρα  τα 
Σεβαστιανά Σκύδρας, για τις ομάδες  ειδών Α, Β,  Δ, ΣΤ, Ζ, ΙΒ,  ΙΓ,  ΙΔ,  ΙΕ  & ΙΣΤ της  
5591/29-03-2019  διακήρυξης  σύμφωνα  με  την  αρ.  συστήματος  78542  (Αρ.  
Προσφοράς 148836) ως ακολούθως:

για την ομάδα ειδών Α το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά  
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ευρώ  και  είκοσι  λεπτών  (29.487,20€)  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μικρότερο  ποσό  
προσφοράς,

για την ομάδα ειδών Β το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και  
πενήντα τεσσάρων  λεπτών (4.350,54€)  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μικρότερο  ποσό  
προσφοράς,

για την ομάδα ειδών Δ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και  
σαράντα  δύο  λεπτών  (6.693,42€)  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μικρότερο  ποσό  
προσφοράς,

για την ομάδα ειδών ΣΤ η οικονομική προσφορά της 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,

για την ομάδα ειδών Ζ η οικονομική προσφορά της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης ένα επί τοις εκατό (1,00%) 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 ειδών ΙΒ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δύο  χιλιάδων  διακοσίων  εβδομήντα  ευρώ  
(2.270,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,

για την ομάδα ειδών ΙΓ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ  
και είκοσι λεπτών (3.299,20€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,

για την ομάδα ειδών ΙΔ η οικονομική προσφορά της 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 ειδών ΙΕ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται  στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο ευρώ  
(8.692,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς και

για την ομάδα ειδών ΙΣΤ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται  στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο  
ευρώ (4.592,00€ )με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς.

2) Κοσκερίδου  Μαρία  του  Δημητρίου με  Α.Φ.Μ.  045737736,  με  έδρα  την 
Αραβησσό Πέλλας, για την ομάδα ειδών Ι της 5591/29-03-2019 διακήρυξης σύμφωνα 
με την αρ. συστήματος 78542 (Αρ. Προσφοράς 148839) ως ακολούθως:

για  την  ομάδα  ειδών  ΙΔ  η  οικονομική  προσφορά  της  Κοσκερίδου  Μαρίας  του  
Δημητρίου ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης τριάντα δύο και δέκα επί τοις εκατό (32,10%)  
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την  
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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.

3) «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 099247071,  με έδρα το 3ο χλμ 
Έδεσσας  –  Θεσσαλονίκης, για  τις  ομάδες  ειδών  Γ,  Ε  &  ΙΑ  της  5591/29-03-2019  
διακήρυξης  σύμφωνα με  την  αρ.  συστήματος  78542  (Αρ.  Προσφοράς  148928)  ως  
ακολούθως:

για  την  ομάδα  ειδών  Γ  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  της  ΑΦΟΙ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  Ι.Κ.Ε.  ανέρχεται  στο  ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων  πεντακοσίων  
δώδεκα ευρώ (4.512,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,

για την ομάδα ειδών Ε η οικονομική προσφορά της ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε.  
ανέρχεται  σε  ποσοστό  έκπτωσης  τριάντα  ένα  επί  τοις  εκατό  (31,00%)  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 Μακεδονία και

για  την  ομάδα  ειδών  ΙΑ  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  της  ΑΦΟΙ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ  
(5.078,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά, δηλαδή να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  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 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
          β) τις αριθ. 82/2019, 201/2019 και 280/2019 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, 
          γ)το  αριθμ.  πρωτ.  389/14-1-2020  Πρακτικό  Ελέγχου  Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης
          δ)  την αριθ.  5591/29-3-2019 διακήρυξη  του Δημάρχου,  του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  «ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ»  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»,

Αποφασίζει ομόφωνα
   Α) Την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.
   Β) Την  κατακύρωση των συμβάσεων της  προμήθειας  με τίτλο  «Προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Έδεσσας  με 
την  επωνυμία  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης 
«ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  και  προμήθεια  γάλακτος  για  την  κάλυψη των  αναγκών  των 
υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας» στους:
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1) «Ν.  ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.» με  Α.Φ.Μ.  998524941,  με  έδρα  τα 
Σεβαστιανά Σκύδρας, για τις ομάδες ειδών Α, Β, Δ, ΣΤ, Ζ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ & ΙΣΤ της 
5591/29-03-2019  διακήρυξης  σύμφωνα  με  την  αρ.  συστήματος  78542  (Αρ. 
Προσφοράς 148836) ως ακολούθως:

για την ομάδα ειδών Α το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά 
ευρώ και είκοσι λεπτών (29.487,20€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό 
προσφοράς,

για την ομάδα ειδών Β το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ 
και πενήντα τεσσάρων λεπτών (4.350,54€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο 
ποσό προσφοράς,

για την ομάδα ειδών Δ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και 
σαράντα  δύο  λεπτών  (6.693,42€)  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μικρότερο  ποσό 
προσφοράς,

για την ομάδα ειδών ΣΤ η οικονομική προσφορά της 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,

για την ομάδα ειδών Ζ η οικονομική προσφορά της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ανέρχεται  σε  ποσοστό  έκπτωσης  ένα  επί  τοις  εκατό  (1,00%)  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 ειδών ΙΒ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δύο  χιλιάδων  διακοσίων  εβδομήντα  ευρώ 
(2.270,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,

για την ομάδα ειδών ΙΓ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ 
και  είκοσι  λεπτών  (3.299,20€)  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μικρότερο  ποσό 
προσφοράς,

για την ομάδα ειδών ΙΔ η οικονομική προσφορά της 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 ειδών ΙΕ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 
(8.692,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς και

για  την  ομάδα  ειδών  ΙΣΤ  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  της  Ν. 
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
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ενενήντα  δύο  ευρώ  (4.592,00€  )με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μικρότερο  ποσό 
προσφοράς.

2) Κοσκερίδου  Μαρία  του  Δημητρίου με  Α.Φ.Μ.  045737736,  με  έδρα  την 
Αραβησσό  Πέλλας, για  την  ομάδα  ειδών  Ι  της  5591/29-03-2019  διακήρυξης 
σύμφωνα με την αρ. συστήματος 78542 (Αρ. Προσφοράς 148839) ως ακολούθως:

για  την  ομάδα  ειδών  ΙΔ  η  οικονομική  προσφορά  της  Κοσκερίδου  Μαρίας  του 
Δημητρίου  ανέρχεται  σε  ποσοστό  έκπτωσης  τριάντα  δύο  και  δέκα  επί  τοις  εκατό 
(32,10%) 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.

3) «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 099247071, με έδρα το 3ο χλμ 
Έδεσσας  – Θεσσαλονίκης, για τις  ομάδες  ειδών Γ,  Ε & ΙΑ της 5591/29-03-2019 
διακήρυξης σύμφωνα με την αρ.  συστήματος 78542 (Αρ. Προσφοράς 148928)  ως 
ακολούθως:

για  την  ομάδα  ειδών  Γ  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  της  ΑΦΟΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  Ι.Κ.Ε.  ανέρχεται  στο  ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων  πεντακοσίων 
δώδεκα ευρώ (4.512,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,

για την ομάδα ειδών Ε η οικονομική προσφορά της ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε. 
ανέρχεται  σε  ποσοστό  έκπτωσης  τριάντα  ένα  επί  τοις  εκατό  (31,00%)  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 Μακεδονία και

για  την  ομάδα  ειδών  ΙΑ  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  της  ΑΦΟΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ι.Κ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ 
(5.078,00€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:20 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 19/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 3-2-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης  Μουράτογλου, 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.

-Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.
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