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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 122/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.
ΣΥΣΤ. 104397 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
Σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 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.
5.596/22-4-2021 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,
1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. 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:
1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο
Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη
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μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του
προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
ετών.
2. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 106843 για την υπηρεσία με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».
3. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική
Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προέκυψαν από την εμφάνιση του
κορονοϊου COVID 19.
4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και
συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση οικισμού
Άρνισσας - Β’ Φάση».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου
ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου.
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Κοινότητα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας.
8. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»
και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών».
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.
Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από την συζήτηση του 5ου, 6ου, 7ου, 8ου,
9ου, 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το αριθμ. πρωτ. 5.194/13-4-2021 Πρακτικό
Αποσφράγισης-Έλεγχος των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, Διεθνή και
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 104397 για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ(02)
ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι
ευρώ και δέκα εννιά λεπτών (135.856,19€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της
Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 412/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:
3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 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 08-04-2021 και ώρα
10:00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
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(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:
1. Λεμονιά Γκουβά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πρόεδρος),
2. Ουρανία Πασιαλή, ΔΕ Διοικητικού (Μέλος)
3. Χαράλαμπος-Χρυσοβαλάντης Ψαρίκογλου-Χατζηβασιλείου, ΔΕ Διοικητικού (Μέλος),
Αντικείμενο της συνάντησης είναι η αποσφράγιση και ο έλεγχος των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό της αριθ. 17713/21-12-2020 και
αριθμό συστήματος 104397 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο θέμα.
Κατά τη συνεδρίαση αποσφράγισης και ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Μετά την έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Έδεσσας (υπ. αριθ. 40/2021 & 57/2021 αποφάσεις της Ο.Ε.) και κατόπιν της έγγραφης
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή με το υπ’ αριθμ πρωτ.4179 /23-03-2021 έγγραφο
για την προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προς τους
1.«Κοσκερίδου Μαρία του Δημητρίου» ως προσωρινής αναδόχου (για την ομάδα ειδών Ι)
2.«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου (για τις ομάδες ειδών Α, Δ,Ε,
ΣΤ, Η,ΙΒ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στις 08-04-2021 και ώρα 10:00 π.μ (κατόπιν της
υπ’ αριθμ. πρωτ. 4744/02-04-2021 ανακοίνωσης της προέδρου) στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των «Κοσκερίδου Μαρία του Δημητρίου»
και «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.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 30 /03/2021 της
«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στις 31 /03/2021 της «Κοσκερίδου Μαρία του
Δημητρίου».
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. 4504/30-032021 «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», υπ’ αριθμ. πρωτ. 4658/1-4-2021 «Κοσκερίδου
Μαρία του Δημητρίου» 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,
γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου
Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων», στους:
1)Κοσκερίδου Μαρία του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 045737736, με έδρα την Αραβησσό
Πέλλας, για την ομάδα ειδών Ι της 17713/21-12-2020 και αριθμό συστήματος 104397
(Αρ. Προσφοράς 206303) ως ακολούθως:
1. για την ομάδα ειδών Ι η οικονομική προσφορά της Κοσκερίδου Μαρίας του Δημητρίου
ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης είκοσι πέντε 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
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από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πέλλας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
2) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998524941, με έδρα τα Σεβαστειανά
Σκύδρας, για τις ομάδες ειδών Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η, ΙΒ της αρ.17713/21-12-2020 διακήρυξης
σύμφωνα με την αρ. συστήματος 104397 (Αρ. Προσφοράς 204396) ως ακολούθως:
για την ομάδα ειδών Α το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και
πενήντα έξι λεπτών (53.204,56€) 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 διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα
τεσσάρων λεπτών (6.299,94€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,
για την ομάδα ειδών E 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 ΣΤ η οικονομική προσφορά της 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 ειδών H το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών
(2.197,50 €) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,
για την ομάδα ειδών IΒ 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
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
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 40 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»,
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β) τις αριθ. 412/2020, 40/2021 και 57/2021 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής,
γ) το αριθμ. πρωτ. 5.194/13-4-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του
Προσωρινών αναδόχων,
δ) 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) Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 5.194/13-4-2021 Πρακτικού Ελέγχου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ, 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»,
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού
του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου 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., κατά την οποία
σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχοι (οριστικοί) της
εκτέλεσης της προμήθειας αναδεικνύονται οι κάτωθι:
1) «ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για την ομάδα ειδών Ι με Α.Φ.Μ.
045737736, με έδρα την Αραβησσό Πέλλας, η οικονομική προσφορά της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό έκπτωσης είκοσι πέντε 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.
2) «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998524941, με έδρα τα
Σεβαστειανά Σκύδρας, για τις ομάδες ειδών Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η, ΙΒ της αρ.17713/21-122020 διακήρυξης σύμφωνα με την αρ. συστήματος 104397 (Αρ. Προσφοράς 204396) ως
ακολούθως:
α. για την ομάδα ειδών Α το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και
πενήντα έξι λεπτών (53.204,56€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό
προσφοράς,
β. για την ομάδα ειδών Δ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και
ενενήντα τεσσάρων λεπτών (6.299,94€) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό
προσφοράς,
γ. για την ομάδα ειδών E 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
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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
δ. για την ομάδα ειδών ΣΤ η οικονομική προσφορά της 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,
ε. για την ομάδα ειδών H το ποσό της οικονομικής προσφοράς της Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα
λεπτών (2.197,50 €) με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσό προσφοράς,
στ. για την ομάδα ειδών IΒ 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
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:25 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 122/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος).
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-4-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
- Γραφείο Προμηθειών κ. Αθ. Μπαγγέα.
-Εσωτερική Διανομή:
- Πρόεδρο Επιτροπής κα Λεμονιά Γκουβά.
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