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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 21
ο
 πρακτικό της από 30-07-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Αποδοχή του με Α.Π:4272/26-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την 

ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια  <Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – 

Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020>» 

 
 Σήμερα στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

4273/26-07-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-( Μέλος Πλειοψηφίας) 4.  

5.  Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

6.   

7.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως 

άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 107 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του με 

Α.Π:4272/26-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη οριστικών 

αναδόχων για την προμήθεια  <Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020>», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με την από 12/12/2012 (ΦΕΚ 

Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και ειδικότερα με 

το άρθρο 4 παρ. 1, προβλέπονται τα εξής: «…1.Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για 

προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 

υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, 

των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται…» 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι  κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 

οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-

ΨΒ1 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελέγχθηκε για τη νομιμότητά του με την αριθ. πρωτ.:6426/01-

02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συμπεριλήφθηκαν 

εξειδικευμένες πιστώσεις που αφορούν προμήθειες τροφίμων, ποτών και ειδών παντοπωλείου του 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου. 

 Εν συνεχεία: 
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Α. Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στον Παιδικό 

Σταθμό Λέρου, προϋπολογίζεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες τροφίμων στο ποσό των #28.281,96€#  

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των #11.181,89€# προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του   Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.  Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα από 

τον Κ.Α. Εξόδων: 15.6481  «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» συνολικού προϋπολογισμού : 30.000,00 €, ενώ 

το υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί #17.100,07€# θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2020. Η απαραίτητη 

δέσμευση στον προϋπολογισμό έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 69/2019 με ΑΔΑ:ΩΓΑΜΟΚΒΣ-ΤΝ3 

(ΑΔΑΜ:19REQ004912375 2019-05-09) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Προέδρου του 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004812740 2019-04-

17 που αφορά την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τον  Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.   

 

Β. Η δαπάνη για την  προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ για το προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού  ΛΕΡΟΥ  

προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των # 719,40€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται 

να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και 

συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 15.6063 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 

1.000,00 €. Η απαραίτητη δέσμευση στον προϋπολογισμό έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 70/2019 με 

ΑΔΑ:6ΚΟΧΟΚΒΣ-80Ψ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, με την 

οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004812383 2019-04-17 που αφορά την προμήθεια 

γάλακτος για το προσωπικό του  Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.   

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου με την υπ’ αριθ 28/2019 με 

ΑΔΑ:685ΚΟΚΒΣ-ΡΧΙ απόφασή του, ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 22/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων 

Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020» όπως αυτή συντάχθηκε από 

την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ενός ευρώ και 

τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (29.001,36€) με ΦΠΑ 9% & 17% και παρέπεμψε τη διαδικασία της διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού στο Δήμο  Λέρου. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας αναλυτικά έχει ως εξής: 

     

  1. Η διάρκεια της σύμβασης για τα «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων»  ορίζεται  για ένα έτος αρχής γενόμενης 

από την υπογραφή της σύμβασης και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για (2) δύο 

μήνες, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν 

τρέχουσες ανάγκες του Δ.Ο.ΠΑΙ.ΣΑΠ Λέρου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των 

ποσοτήτων, όπως  προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. 

 2. Η διάρκεια της σύμβασης για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» ΔΟΠΑΙΣΑΠ  Λέρου ορίζεται  για ένα έτος 

αρχής γενόμενης από την υπογραφή της σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με  τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 22/2019 μελέτη με 

τίτλο «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020» 

όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό  των  είκοσι 

εννέα χιλιάδων ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (29.001,36€) με ΦΠΑ 9% και 17% . 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 60/2019 με ΑΔΑ:Ω3ΛΓΩΛΓ-6ΑΚ απόφασή της ενέκρινε τα εξής: 

Α) την υπ’ αρ. 22/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 

που ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι εννέα χιλιάδων ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (29.001,36€)  

και  

Β) καθόρισε τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης: Α) για τα  κρέατα,  πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά,  ελαιόλαδο και οπωρολαχανικά το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Ν. 3438/2006 και Β)  για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου,  γαλακτοκομικά είδη, είδη 

αρτοποιείου, και ζαχαροπλαστείου),  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή  ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει 

τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού που έχει ως εξής : 

 

1. Με την με Α.Π.: 2955/30-05-2019  διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005033080 2019-05-30) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο 

κατακύρωσης: A) για τα  κρέατα,  πουλερικά, κατεψυγμένο αρακά,  ελαιόλαδο και οπωρολαχανικά το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
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λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Ν. 3438/2006 και Β)  για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου,  γαλακτοκομικά είδη, είδη 

αρτοποιείου, και ζαχαροπλαστείου),  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή  ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει 

τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια 

επιτροπή αξιολόγησης, για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, ενώ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΗΡΟΔΙΑΚΗ», περίληψη αυτής με Α.Π.:2956/30-

05-2019 και με ΑΔΑ:75Ν5ΩΛΓ-876.  

2. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 03/2019 με 

ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  διαπίστωσε ότι κατέθεσαν προσφορές τέσσερις (4) 

ενδιαφερόμενοι και ειδικότερα οι:  α) ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, β) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, γ) Κ. & Μ. 

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  Ο.Ε. και δ) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ των οποίων οι προσφορές περιείχαν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνταν από την διακήρυξη και έγιναν αποδεκτές. 

3. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 81/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΝΦΩΛΓ-ΚΗ8 απόφασή της, 

αποδέχθηκε τα με Α.Π.:3249/12-06-2019 και Α.Π.:3388/19.06.2019 Πρακτικά Διενέργειας Συνοπτικού 

Διαγωνισμού με τα οποία έγινε η  αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προδιαγραφών 

και στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και ανέδειξε τους: 

α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ, β) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  γ) Κ. & Μ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΟΕ και δ) 

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ προσωρινούς αναδόχους της εν λόγω προμήθειας. 

4. Στη συνέχεια η υπηρεσία, με το με Α.Π.:3835/08-07-2019 έγγραφό της, κοινοποίησε στους 

συμμετέχοντες την   υπ’ αριθ. 81/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΝΦΩΛΓ-ΚΗ8 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να λάβουν γνώση και για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. 

5. Με την Α.Π.:3995/15-07-2019 πρόσκληση, η Ε.Δ.Δ. καλεί τους προσωρινούς αναδόχους για 

την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

6. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, συνέταξε το με Α.Π.:4272/26-07-2019 Πρακτικό 

Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων,  το οποίο έχει ως εξής: 
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Λέρος  26/07/2019 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      Α.Π.  4272 

   ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

 

 

Στη Λέρο σήμερα, την 26/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, η 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 3/25-

01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

υπέβαλαν οι προσωρινοί ανάδοχοι στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  «ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. (Αριθμ. Διακήρυξης 2955/30-05-2019)», η 

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ( ΑΔΑΜ 19PROC005033080 2019-05-30)  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Πυροβολικού Θεοδώρα, Πρόεδρος 

2) Νταλόγλου Κωνσταντίνα, Μέλος 

3) Παγώνης Παναγιώτης, Μέλος  

 

1. Με τα υπ’ αριθ. 3249/12-06-2019 και 3388/19.06.2019  πρακτικά αποσφράγισης των προσφορών και ανάδειξης 

προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω προμήθεια, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των: 

 Την ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για: 

 

 Τα Είδη της «ΟΜΑΔΑΣ Α’-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» ως εξής: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

1. Σπάλα Μόσχου νωπή α/η 13% 

3. Σπάλα Χοιρινή νωπή α/η 13% 

4. Σνίτσελ Χοιρινό 15% 

5. Μπριζόλα Χοιρινή λαιμού 12% 

 

             Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της Περιφέρειας. 
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 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Β’-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%» και ειδικότερα:  

Ι. τα είδη με α/α στην μελέτη 26, 34, 38, 42, με συνολική τιμή 217,60 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

ΙΙ. Το είδος «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (extra παρθένο)»  με έκπτωση 12% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της Περιφέρειας. 

ΙΙΙ. Μέρος των ειδών «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ» και ειδικότερα τα είδη με α/α στη μελέτη 7, με συνολική τιμή 

72,50 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Γ’-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα:  

τα είδη με α/α στην μελέτη  3, με συνολική τιμή 34,00 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).   

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Δ΄- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και ειδικότερα: 

τα είδη με α/α στην μελέτη 3, με συνολική τιμή 180,00 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ)  

 Την ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ για: 

 

 Τα Είδη της «ΟΜΑΔΑΣ Α’-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» ως εξής: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

2. Κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι 15% 

6. Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό 18% 

 

             Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της Περιφέρειας. 

 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Β’-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%» και ειδικότερα:  

Ι. τα είδη με α/α στην μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 με συνολική τιμή 

4.269,88 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

ΙΙ. Το είδος «ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (συσκευασία κιλού)» με έκπτωση 30% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης 

τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

ΙΙΙ. Το είδος «ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ» με έκπτωση 15% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

IV. Μέρος των ειδών «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ» και ειδικότερα τα είδη με α/α στη μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, με συνολική τιμή 379,54 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Γ’-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα:  

τα είδη με α/α στην μελέτη  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, με συνολική τιμή 4.687,40 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

 Το είδος «ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» με συνολική τιμή 488,40 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 

 Την εταιρεία Κ. & Μ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Ο.Ε. για: 

Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού και 

ειδικότερα τα εξής είδη: Κρεμμύδια ξερά, Λεμόνια, Ντομάτες, Μελιτζάνες, Μπανάνες, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Κεράσια, 

Πεπόνια, Καρπούζια, Πράσο με  ποσοστό έκπτωσης 4% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της Περιφέρειας. 

 Τον ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για: 

 

Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού και 

ειδικότερα τα εξής είδη: Πατάτες, Καρότα, Κολοκύθια, Πιπεριές Ελληνικές, Λάχανο, Αχλάδια, Μήλα στάρκιν, Ροδάκινα, 

Φράουλες, Σέλινο, Μαϊντανό, Άνηθο, Κρεμμύδια νωπά, Μαρούλια, Αγγούρια και Σκόρδα με  ποσοστό έκπτωσης 4% στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 
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Με την υπ΄αριθ. 81/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά ως προς την ανάδειξη των: 

ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, Κ. & Μ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Ο.Ε., ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ως προσωρινών αναδόχων.  

 

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους ανωτέρω προσωρινούς αναδόχους η Α.Π. 3995/15.07.2019 πρόσκληση 

με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), δικαιολογητικά του άρθρου 11 παρ.3 της με Α.Π 

2955/30-05-2019  διακήρυξης του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ19PROC005033080 2019-

05-30 για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.», 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. (άρθρο 103 παρ.1 Ν.4412/2016).  

3. Την 25/07/2019 οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν στην υπηρεσία του Δήμου φακέλους με όσα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης δεν υπήρχαν ή δεν ήταν σε ισχύ στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η Επιτροπή έκανε έλεγχο και διαπίστωσε ότι 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι σε ισχύ.  

 Τα δικαιολογητικά  είναι τα ακόλουθα: 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

1 Ποινικό Μητρώο  (Α.Π. 3555/22-04-2019) 

2 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ 10.07.2019 ) 

3 Φορολογική ενημερότητα  

4 Υ/Δ περί μη επιβολής πράξεων προστίμου  

5 Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο 

6 Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος 

 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

1 Ποινικό Μητρώο  (Α.Π. 4551/07-06-2019) 

2 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ 05.06.2019 ) 

3 Φορολογική ενημερότητα  

4 Υ/Δ περί μη επιβολής πράξεων προστίμου  

5 Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο 

6 Γνωστοποίηση ΚΥΕ 

 Κ. & Μ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Ο.Ε. 

1 Ποινικό Μητρώο  (Α.Π. 4542/07-06-2019 & Α.Π. 4115/17.05.2019) 

2 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ 24.05.2019 ) 

3 Φορολογική ενημερότητα  

4 Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ (Α.Π. 898886 & 898812/24.07.2019) 

5 Υ/Δ περί μη επιβολής πράξεων προστίμου  

6 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

7 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κω  

8 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

9 Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο 

10 Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος 

11 Σύσταση Εμπορικής Ομόρρυθμης Εταιρίας 

 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1 Ποινικό Μητρώο  (Α.Π. 22539/07.05.2019) 

2 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ 06.06.2019 ) 

3 Φορολογική ενημερότητα  

4 Υ/Δ περί μη επιβολής πράξεων προστίμου 

5 Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο 

6 Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος 

 

 

Ως εκ τούτου προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

Να κατακυρωθεί η προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» και να ανακηρυχθούν ως οριστικοί ανάδοχοι οι κάτωθι, γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

 

ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για:  
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 Τα Είδη της «ΟΜΑΔΑΣ Α’-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» ως εξής: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

1. Σπάλα Μόσχου νωπή α/η 13% 

3. Σπάλα Χοιρινή νωπή α/η 13% 

4. Σνίτσελ Χοιρινό 15% 

5. Μπριζόλα Χοιρινή λαιμού 12% 

 

             Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της Περιφέρειας. 

 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Β’-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%» και ειδικότερα:  

Ι. τα είδη με α/α στην μελέτη 26, 34, 38, 42, με συνολική τιμή 217,60 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

ΙΙ. Το είδος «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (extra παρθένο)»  με έκπτωση 12% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της Περιφέρειας. 

ΙΙΙ. Μέρος των ειδών «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ» και ειδικότερα τα είδη με α/α στη μελέτη 7, με συνολική τιμή 

72,50 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Γ’-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα:  

τα είδη με α/α στην μελέτη  3, με συνολική τιμή 34,00 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).   

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Δ΄- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και ειδικότερα: 

τα είδη με α/α στην μελέτη 3, με συνολική τιμή 180,00 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ)  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ για: 

 Τα Είδη της «ΟΜΑΔΑΣ Α’-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» ως εξής: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

2. Κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι 15% 

6. Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό 18% 

 

             Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της Περιφέρειας. 

 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Β’-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%» και ειδικότερα:  

Ι. τα είδη με α/α στην μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 με συνολική τιμή 

4.269,88 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

ΙΙ. Το είδος «ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (συσκευασία κιλού)» με έκπτωση 30% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης 

τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

ΙΙΙ. Το είδος «ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ» με έκπτωση 15% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

IV. Μέρος των ειδών «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ» και ειδικότερα τα είδη με α/α στη μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, με συνολική τιμή 379,54 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Γ’-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα:  

τα είδη με α/α στην μελέτη  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, με συνολική τιμή 4.687,40 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

 Το είδος «ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» με συνολική τιμή 488,40 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Την εταιρεία Κ. & Μ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Ο.Ε. για: 

Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού και 

ειδικότερα τα εξής είδη: Κρεμμύδια ξερά, Λεμόνια, Ντομάτες, Μελιτζάνες, Μπανάνες, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Κεράσια, 
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Πεπόνια, Καρπούζια, Πράσο με  ποσοστό έκπτωσης 4% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της Περιφέρειας. 

Τον ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για: 

 

Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού και 

ειδικότερα τα εξής είδη: Πατάτες, Καρότα, Κολοκύθια, Πιπεριές Ελληνικές, Λάχανο, Αχλάδια, Μήλα στάρκιν, Ροδάκινα, 

Φράουλες, Σέλινο, Μαϊντανό, Άνηθο, Κρεμμύδια νωπά, Μαρούλια, Αγγούρια και Σκόρδα με  ποσοστό έκπτωσης 4% στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

 

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται….» 

 

Στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε : 

Α) Την αποδοχή του με Α.Π.:4272/26-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια  «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – 

Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου» για το έτος 2019-2020 και 

Β) Την ανάδειξη των κ.κ. α) ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, β) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, γ) Κ. & Μ. 

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  Ο.Ε. και δ) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως οριστικών αναδόχων για την «Προμήθεια 

τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου» για το έτος 2019-2020, σύμφωνα και με το 

πρακτικό της Ε.Δ.  

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

4. Την από 12/12/2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το 

Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

6. Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 

7. Τις διατάξεις του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ. 62/03-05-2017) 

8. την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου 

9. Την υπ’ αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-ΨΒ1 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

10. Την αριθ. πρωτ.:6426/01-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου 

11. Την αριθ. 28/2019 με ΑΔΑ:685ΚΟΚΒΣ-ΡΧΙ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ 

Λέρου 

12. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004812740 2019-04-17 

13. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004812383 2019-04-17 

14. Την υπ’ αριθ. 69/2019 με ΑΔΑ:ΩΓΑΜΟΚΒΣ-ΤΝ3 (ΑΔΑΜ:19REQ004912375 2019-05-09) 

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, με την οποία 

εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004812740 2019-04-17 που αφορά την προμήθεια 

τροφίμων, ποτών και γάλακτος για τον  Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου  

15. Την υπ’ αριθ. 70/2019 με ΑΔΑ:6ΚΟΧΟΚΒΣ-80Ψ (ΑΔΑΜ:19REQ004912417 2019-05-09) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, με την οποία εγκρίθηκε το 

πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004812383 2019-04-17 που αφορά την προμήθεια γάλακτος για 

το προσωπικό του  Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 

16. Την υπ’ αριθ. 22/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος 

Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. 

17. Την υπ’ αριθ. 60/2019 με ΑΔΑ:Ω3ΛΓΩΛΓ-6ΑΚ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

18.  Την με Α.Π.: 2955/30-05-2019  διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ 19PROC005033080 2019-05-30) 

19. Την με Α.Π.:2956/30-05-2019 και με ΑΔΑ:75Ν5ΩΛΓ-876 περίληψη διακήρυξης 

20. Την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ: 9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

21. Τις με Α.Π.:3343/18-06-2019 και Α.Π.:3344/18-06-2019 προσκλήσεις της Ε.Δ. 
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22. Τα με Α.Π.:3249/12-06-2019 και Α.Π.:3388/19.06.2019 Πρακτικά αξιολόγησης της Ε.Δ.Δ. 

23. Την υπ’ αριθ. 81/2019 ΩΜΝΦΩΛΓ-ΚΗ8 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

24. Την με Α.Π.:3835/08-07-2019 κοινοποίηση της απόφασης 

25. Την με Α.Π.:3995/15-07-2019 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

26. Το με Α.Π.:4272/26-07-2019 Πρακτικό της Ε.Δ.Δ. με το οποίο έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

27. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Αποδέχεται το με Α.Π.:4272/26-07-2019 Πρακτικό της Ε.Δ.Δ. με το οποίο έγινε ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  

«Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου» για το έτος 2019-

2020 και  

 

Β) Αναδεικνύει οριστικούς αναδόχους για την «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος 

Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου» για το έτος 2019-2020 τους εξής: 

 

1) Την ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ως οριστικό ανάδοχο της προμήθειας τροφίμων Παιδικών 

Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020, ως εξής: 

 

 Τα Είδη της «ΟΜΑΔΑΣ Α’-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» ως εξής: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

1. Σπάλα Μόσχου νωπή α/η 13% 

3. Σπάλα Χοιρινή νωπή α/η 13% 

4. Σνίτσελ Χοιρινό 15% 

5. Μπριζόλα Χοιρινή λαιμού 12% 

 

             Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Β’-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%» 

και ειδικότερα:  

Ι. τα είδη με α/α στην μελέτη 26, 34, 38, 42, με συνολική τιμή 217,60 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

ΙΙ. Το είδος «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (extra παρθένο)»  με έκπτωση 12% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

ΙΙΙ. Μέρος των ειδών «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ» και ειδικότερα τα είδη με α/α στη μελέτη 7, 

με συνολική τιμή 72,50 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Γ’-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα:  

τα είδη με α/α στην μελέτη  3, με συνολική τιμή 34,00 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).   

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Δ΄- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και ειδικότερα: 

τα είδη με α/α στην μελέτη 3, με συνολική τιμή 180,00 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ)  

 

2) Την ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ως οριστικό ανάδοχο της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών – 

Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020, ως εξής: 

 Τα Είδη της «ΟΜΑΔΑΣ Α’-ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» ως εξής: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

2. Κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι  15% 

6. Κοτόπουλο ολόκληρο νωπό 18% 
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             Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Β’-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΦΠΑ 

9%» και ειδικότερα:  

Ι. τα είδη με α/α στην μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

με συνολική τιμή 4.269,88 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).  

ΙΙ. Το είδος «ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (συσκευασία κιλού)» με έκπτωση 30% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

ΙΙΙ. Το είδος «ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ» με έκπτωση 15% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

IV. Μέρος των ειδών «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ» και ειδικότερα τα είδη με α/α στη μελέτη 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, με συνολική τιμή 379,54 € (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Γ’-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ» και ειδικότερα:  

τα είδη με α/α στην μελέτη  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, με συνολική τιμή 4.687,40 €  (άνευ του αναλογούντος ΦΠΑ).   

 Το είδος «ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.» με συνολική τιμή 488,40 € (άνευ του 

αναλογούντος ΦΠΑ). 

 

3) Την εταιρεία Κ. & Μ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Ο.Ε. ως οριστικό ανάδοχο της προμήθειας τροφίμων 

Παιδικών Σταθμών – Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020, ως εξής: 

 

Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τις ανάγκες του Παιδικού 

Σταθμού και ειδικότερα τα εξής είδη: Κρεμμύδια ξερά, Λεμόνια, Ντομάτες, Μελιτζάνες, Μπανάνες, 

Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Κεράσια, Πεπόνια, Καρπούζια, Πράσο με  ποσοστό έκπτωσης 4% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

4) Τον κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ως οριστικό ανάδοχο της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών 

– Γάλακτος Προσωπικού Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019-2020, ως εξής: 
 

Μέρος των ειδών της «ΟΜΑΔΑΣ Ε’ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ», για τις ανάγκες του Παιδικού 

Σταθμού και ειδικότερα τα εξής είδη: Πατάτες, Καρότα, Κολοκύθια, Πιπεριές Ελληνικές, Λάχανο, Αχλάδια, 

Μήλα στάρκιν, Ροδάκινα, Φράουλες, Σέλινο, Μαϊντανό, Άνηθο, Κρεμμύδια νωπά, Μαρούλια, Αγγούρια και 

Σκόρδα με  ποσοστό έκπτωσης 4% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίου πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας. 

.……………….…………..………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)    
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