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(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘΜ.  40/2021  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «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 5 Μαρτίου 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. 2.760/1-3-2021 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 τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

1.  Αντώνιος Ρυσάφης -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 
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. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους. 
2. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια 

με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου σκυροδέματος» ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 
4 (Αρ. μελ. 46Π/20).

3. Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  που 
υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης 
δημόσιας  σύμβασης  προμήθειας  με  τίτλο   «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  ευφυούς 
συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με 
χρήση εμβυθισμένων αισθητήρων στον δήμο Έδεσσας».

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
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. 

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης υπενθύμισε στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθμ. 40/2021 όμοια δική είχε: 

     Α. Εγκριθεί 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. Αποδεχτεί 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.  Αναδειίξει  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. Κριθεί άγονος ο διαγωνισμός για τις ομάδες ειδών Β, Γ,  Ζ,  Θ, ΙΑ για τις 
οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ενημέρωσε τα μέλη πως για την ΟΜΑΔΑ Α της αριθμ. 
πρωτ. 17.713/21-12-2020 διακήρυξης 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», το  ποσό της  οικονομικής 
προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) των οικονομικών φορέων:

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€),

γεγονός  που  καθιστά  αναγκαία  τη  διεξαγωγή  κλήρωσης  για  την  ανάδειξη 
προσωρινού  αναδόχου  για  την  προμήθεια  των  ειδών  της  ΟΜΑΔΑΣ  Α  της 
προαναφερόμενης διακήρυξης.
          Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη για τις ΟΜΑΔΕΣ ειδών Β, Γ,  Ζ,  Θ, ΙΑ 
για  τις  οποίες  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  και  κηρύχθηκε  ο  Διαγωνισμός 
άγονος να  προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή στη λήψη απόφασης για συνέχιση τη 
διαγωνιστικής  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση 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» 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ Β, Γ,  Ζ,  Θ, ΙΑ.

Με  την  αριθμ.  πρωτ.  2.770/1-3-2021  πρόσκληση  του  Προέδρου  της 
Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν  οι οικονομικοί φορείς ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 
και Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ, να συμμετάσχουν στη σημερινή συνεδρίαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  παρακολουθήσουν  τη  διενέργεια  της 
κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινά αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Α της αριθμ. πρωτ. 
17.713/21-12-2020 διακήρυξης  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».

   Επιπλέον για τη διεξαγωγή της κλήρωσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν και 
δύο  μέλη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  όπως  αυτή  είχε  οριστεί  με  την  αριθμ. 
412/2020 όμοια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

   Ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στη  συνέχεια  προχώρησε  στη 
διεξαγωγή της κλήρωσης το αποτέλεσμα της οποίας ανέδειξε  την Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ 
και  ΣΙΑ  ΟΕ,  ως  αναδόχου  προσωρινού  για  την  ΟΜΑΔΑ  Α  της  αριθμ.  πρωτ. 
17.713/21-12-2020 διακήρυξης  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 
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Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων» και κάλεσε τα μέλη αυτής να 
αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της τα 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,  την  αριθμ.  40/2021  όμοια  δική  της,  την  αριθμ.  πρωτ. 
2.770/1-3-2021 πρόσκληση των  οικονομικών φορέων ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και 
Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ,  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. Αναδεικνύει  ως προσωρινό ανάδοχο, της ΟΜΑΔΑΣ Α της αριθμ. πρωτ. 

17.713/21-12-2020 διακήρυξης  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», προϋπολογισμού  εκατόν 
τριάντα  πέντε  χιλιάδων  οκτακοσίων  πενήντα  έξι  ευρώ  και  δέκα  εννιά  λεπτών 
(135.856,19€) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  τον  οικονομικό  φορέα  «Ν. 
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  με  Α.Φ.Μ.  998524941,  με  έδρα  τα  Σεβαστιανά 
Σκύδρας.
           Β. Για τις ομάδες ειδών Β, Γ,  Ζ,  Θ και  ΙΑ της αριθμ. πρωτ. 17.713/21-12-
2020  διακήρυξης  του  Δημάρχου  η  διαδικασία  ανάδειξης  αναδόχου  θα  γίνει  με 
απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 57/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 11-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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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