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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 20ο πρακτικό της από 23-07-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή των με Α.Π.:4033/16-07-2019, Α.Π.:4119/19-07-2019 και 4141/22-07-2019 Πρακτικών, για την
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με
τίτλο <Προμήθεια τροφίμων, ποτών & λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.
Λέρου 2019>»
Σήμερα στις 23 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.
4116/19-07-2019 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:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- -( Μέλος Πλειοψηφίας)
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν

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.: 96
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του
Πρακτικού το οποίο συντάχθηκε έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο
<Προμήθεια τροφίμων, ποτών & λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
2019>», 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: ΩΞ8ΝΩΛΓΨΒ1 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελέγχθηκε για τη νομιμότητά του με την αριθ. πρωτ.:6426/0102-2019 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.
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Εν συνεχεία με την υπ’ αριθ. 34/2019 με ΑΔΑ:63Ε1ΟΚΒΣ-ΔΦ2 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, ενέκρινε την μελέτη (από 20-06-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές) για την
«Προμήθεια τροφίμων - ποτών - λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου 2019».
Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων – ποτών για τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του
ΔΟΠΑΙΣΑΠ προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των # 23.502,97€ # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η
οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου,
οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών» συνολικού προϋπολογισμού : 32.000,00 €.
Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ005175107 2019-06-26 που αφορά την προμήθεια τροφίμων,
ποτών και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. 86/2019 με ΑΔΑ:6Π92ΟΚΒΣ-Π26 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού με την οποία παράλληλα
έγινε και η απαραίτητη Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση της πίστωσης.
Η διάρκεια της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ορίζεται έως 31/12/2019.
Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην μελέτη (από 2006-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων - ποτών – λοιπών ειδών παντοπωλείου για
εκδηλώσεις Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019» όπως αυτή συντάχθηκε από τον Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου με
ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ και
ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (23.502,97€) με ΦΠΑ 9% και 17% .
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 82/2019 με ΑΔΑ:ΩΛΠΑΩΛΓ-9ΒΘ απόφασή
της ενέκρινε τα εξής:
Α) Τις από 20-06-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων- ποτών λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου 2019» όπως αυτές συντάχθηκαν από τον
Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων
πεντακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (23.502,97€) με ΦΠΑ 9% & 17% και
Β) Tον καθορισμό των όρων διακήρυξης νέου συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης για την ΟΜΑΔΑ Β 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 ενώ για τα υπόλοιπα είδη της
ΟΜΑΔΑΣ Α και ΟΜΑΔΑΣ Γ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
μόνο βάση τιμής. Η ανάθεση θα γίνει βάσει της χαμηλότερης ανά είδος. Η προσφερόμενη, ανά είδος τιμή, επί
ποινή αποκλεισμού δεν θα υπερβαίνει την τιμή μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού που έχει ως εξής :
1.
Με την με Α.Π.: 3774/05-07-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005228847 2019-07-05) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο
κατακύρωσης: Α) για την ΟΜΑΔΑ Β 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 ενώ Β) για τα υπόλοιπα είδη της
ΟΜΑΔΑΣ Α και ΟΜΑΔΑΣ Γ η ανάθεση θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος.
Περίληψη αυτής με Α.Π.:3775/05-07-2019 και ΑΔΑ:ΨΒ7ΧΩΛΓ-90Κ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«ΡΟΔΙΑΚΗ», στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και στον ιστότοπο του
Δήμου Λέρου http://wwwleros.gr/main/.
2. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 03/2019 με
ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
συνέταξε τα
με Α.Π.:4033/16-07-2019,
Α.Π.:4119/19-07-2019 και 4141/22-07-2019 Πρακτικά Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και τα οποία
έχουν ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος 16/07/2019
Α.Π.: 4033

Στη Λέρο σήμερα, την 16/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30’’ 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 3/2501-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διενεργήσει - αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο
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πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ (Αριθμ. Διακήρυξης 3774/05-07-2019), η οποία αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005228847 2019-07-05.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πυροβολικού Θεοδώρα, Πρόεδρος
2) Νταλόγλου Κωνσταντίνα, Μέλος
3) Παγώνης Παναγιώτης, Μέλος
Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής
των προσφορών την 11:00 π.μ., η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η
διαδικασία της αποσφράγισης.
1. Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προσφορές ισάριθμων οικονομικών φορέων, ήτοι:
Α/Α
1.

Ονοματεπώνυμο
– ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / CATERING

2.
3.
4.

Η κατάθεση του φακέλου του κ. Σκορδάλλη Αθανασίου Θεολόγου έγινε μέσω του εξουσιοδοτημένου Δικηγόρου του, κ.
Ζαρίφη Απόστολου του Δημητρίου, δικηγόρου Κω, ο οποίος ήταν παρών σε όλη τη διαδικασία της αποσφράγισης των
φακέλων προσφορών.
Η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος, ενδείξεις, κ.λ.π.). 1. Η προσφορά του κ.
Κοντογεώργη Φ. Γεωργίου υπεβλήθη σε σφραγισμένο φάκελο φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8
κατά το ήμισυ. Ωστόσο η Επιτροπή την έκανε αποδεκτή.
2. Η προσφορά της κας Κουτούζου Αλεξάνδρας υπεβλήθη σε σφραγισμένο φάκελο φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 8.
3. Η προσφορά του κ. Μούγκρου Ιωάννη υπεβλήθη σε σφραγισμένο φάκελο φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 8.
4. Η προσφορά του κ. Αθανασίου Θεολόγου Σκορδάλλη υπεβλήθη σε σφραγισμένο κιβώτιο φέροντας τις ενδείξεις που
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8.
Ακολούθως προχώρησε στην μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς των κ. Κοντογεώργη Φ. Γεωργίου,
Κουτούζου Αλεξάνδρας, Μούγκρου Ιωάννη και Αθανασίου Θεολόγου Σκορδάλλη και από τον έλεγχο διαπίστωσε ότι αυτοί
περιείχαν τα παρακάτω:
1. Η προσφορά του κ. Κοντογεώργη Φ. Γεωργίου περιείχε τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους που έφεραν τις ενδείξεις:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά χωρίς αυτοί να φέρουν πλήρως και
ευκρινώς αναγραμμένες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2 του άρθρου 8 της διακήρυξης, που απαιτούσε η
παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Προκειμένου να μην αποκλειστεί από την διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
310 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) θα κληθεί να συμπληρώσει τις ελλείψεις στην εξωτερική σήμανση του κυρίως
φακέλου και των υποφακέλων [(παρ. 2 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)], και έπειτα θα αξιολογήσει
την προσφορά του.
2. Η προσφορά της κας Κουτούζου Αλεξάνδρας περιείχε τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους που έφεραν τις ενδείξεις:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
παρ. 2 του άρθρου 8 της διακήρυξης, που απαιτούσε η παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
3. Η προσφορά του κ. Μούγκρου Ιωάννη περιείχε τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους που έφεραν τις ενδείξεις:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
παρ. 2 του άρθρου 8 της διακήρυξης, που απαιτούσε η παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
4. Η προσφορά του κ. Αθανασίου Θεολόγου Σκορδάλλη περιείχε τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους που έφεραν τις
ενδείξεις: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2 του άρθρου 8 της διακήρυξης, που απαιτούσε η παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
Η Επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση με την μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» των κ. Κουτούζου Αλεξάνδρας, Μούγκρου Ιωάννη και Σκορδάλλη Αθανασίου Θεολόγου, μονογράφησαν δε
και όλα τα δικαιολογητικά. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι αυτοί περιείχαν τα εξής:
Α/Α
1.

Ονοματεπώνυμο
ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Δικαιολογητικά
1.

3

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα
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με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ)
2.

ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ)
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ)
και επιπλέον:
2. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης συνοδευόμενη από
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνική
περιγραφή βιοτεχνίας, έγκριση περιβαλλοντικών
όρων,
πιστοποιητικό
απολύμανσης,
μελέτη
πυροπροστασίας και έκθεση επιθεώρησης.
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
5. Φορολογική Ενημερότητα η οποία έχει ισχύ και την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
6. Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου ΕΦΚΑ & ΙΚΑ για
προσωπικό.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται οι φορείς
ασφάλισης στους οποίους υποχρεούται να καταβάλει
εισφορές
8. Ένορκη βεβαίωση, Υπεύθυνη Δήλωση
9. Πιστοποιητικά της Γραμματέως του Πρωτοδικείου
Κω ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό
πτώχευση, σε διαδικασία συνδιαλλαγής κλπ.
10. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης αμετάκλητης
δικαστικής απόφασης
11. Υπεύθυνης Δήλωση περί μη υπαγωγής σε λόγο
αποκλεισμού
12. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς
1.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε ότι είχαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους
ορθά και σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση με την μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
των κ. Κουτούζου Αλεξάνδρας, Μούγκρου Ιωάννη και Σκορδάλλη Αθανασίου Θεολόγου, μονογράφησαν δε και όλα τα
δικαιολογητικά. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι αυτοί περιείχαν τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά
1.

1.

ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

2.
3.

2.

ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1.
1.
2.
3.

4.
3.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ

5.

6.

7.
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Υπεύθυνη Δήλωση για τις τεχνικές προδιαγραφές των
προσφερομένων ειδών
Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής προστίμων
Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της
προσφοράς
Υπεύθυνη Δήλωση για τις τεχνικές προδιαγραφές των
προσφερομένων ειδών
Πιστοποιητικά υγείας του ιδίου και του προσωπικού
του
Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης του ΕΦΕΤ
Άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, άδειες οδήγησης,
βεβαιώσεις καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων των
οχημάτων, ασφάλειες οχημάτων
Έκθεση επιθεώρησης της εταιρείας a-Cert
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης
Έγγραφα
σύνταξης
HACCP
LAB
για
Προγραμματισμό για ασφαλή προϊόντα, έλεγχο
διαδικασιών, πολιτική ιχνηλασιμότητας προϊόντων
Έγγραφα για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών
πλευρών και παρακολούθηση περιβαλλοντικών
πλευρών
Υπεύθυνη δήλωση για τη διάθεση μηχανημάτων,
εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης, τεχνικές προδιαγραφές
προϊόντων
Υπεύθυνη δήλωση για μέθοδο «cook & freeze»
Πτυχία μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με διεθνείς απαιτήσεις
και διεθνή πρότυπα
Εκθέσεις δοκιμών ποιότητας και
Πιστοποιητικό αναλύσεων τροφίμων

Οι τεχνικές προσφορές είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων να γίνει
σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση, μετά την συμπλήρωση και αποσφράγιση των φακέλων του κ. Κοντογεώργη Γεωργίου.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται…»
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος 19/07/2019
Α.Π.: 4119

Στη Λέρο σήμερα, την 19/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00’’ συνήλθε σε έκτακτη 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 αξιολογήσει την προσφορά του κ.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ (Αριθμ.
Διακήρυξης 3774/05-07-2019), η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005228847 2019-07-05.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πυροβολικού Θεοδώρα, Πρόεδρος
2) Νταλόγλου Κωνσταντίνα, Μέλος
3) Παγώνης Παναγιώτης, Μέλος
Η Επιτροπή σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 4033/16.07.2019 Πρακτικού και σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α΄): «{Άρθρο 310 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ)
1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.
2.Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3.Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να
έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
4.Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα
την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε
σχέση με τις λοιπές.
5.Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1έως 4, είναι υποχρεωτική για
τον αναθέτοντα φορέα, εάν επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών
και εγγράφων της προσφοράς.}»,

κάλεσε με την αριθμ. πρωτ. 4118/19.07.2019 πρόσκληση τον κ. Κοντογεώργη Γεώργιο να προσέλθει στο Δημαρχείο να
συμπληρώσει τις ενδείξεις των φακέλων προσφοράς.
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Ο κ. Κοντογεώργης Γεώργιος προσήλθε άμεσα και συμπλήρωσε τις ενδείξεις στους φακέλους της προσφοράς του.
Ακολούθως η Επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση με την μονογραφή και αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», μονογράφησαν δε και όλα τα δικαιολογητικά. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι αυτός περιείχε τα
εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ)
Και επιπλέον
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
4. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας
6. Φορολογική ενημερότητα η οποία είναι σε ισχύ
2.

1.

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του συμμετέχοντα, διαπιστώθηκε ότι είχε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του ορθά
και σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση με την μονογραφή και αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,
μονογράφησαν δε και όλα τα δικαιολογητικά. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι αυτός περιείχε τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά
4.

1.

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.

Υπεύθυνη Δήλωση για τις τεχνικές προδιαγραφές των
προσφερομένων ειδών
Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της
προσφοράς και αποδοχής όρων διακήρυξης

Η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη προς τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
Η Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών όλων των
συμμετεχόντων.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται…» και
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος 22/07/2019
Α.Π.: 4141

Στη Λέρο σήμερα, την 22/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’’ π.μ. 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, σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 4033/16.07.2019 και 4119/19.07.2019
πρακτικών και της αριθμ. 4120/19.07.2019 πρόσκλησης, προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των κ. Κοντογεώργη Φ. Γεωργίου, Κουτούζου Αλεξάνδρας, Μούγκρου
Ιωάννη και Αθανασίου Θεολόγου Σκορδάλλη, στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ (Αριθμ. Διακήρυξης 3774/05-07-2019), η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC005228847 2019-07-05.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πυροβολικού Θεοδώρα, Πρόεδρος
2) Νταλόγλου Κωνσταντίνα, Μέλος
3) Παγώνης Παναγιώτης, Μέλος
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες ο κ. Σκορδάλλης Αθανάσιος Θεολόγος και ο εξουσιοδοτημένος Δικηγόρος του, κ. Ζαρίφης Απόστολος του Δημητρίου, δικηγόρος Κω.
Η Επιτροπή συνέχισε τη συνεδρίαση με την μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», καθώς και τη μονογραφή των οικονομικών προσφορών. Οι
προσφερόμενες τιμές φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α/Α

1
2
3

4

ΕΙΔΟΣ

Νεράκια 0,5
λίτρου
παγωμένα
Κρασί λευκό
παγωμένο
Κρασί κόκκινο
ημίγλυκο
παγωμένο
Αναψυκτικά
του 1,5 λίτρου
(πορτοκαλάδα,
κόκα κόλα,
σπράϊτ)
παγωμένα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓ
ΗΣ Γ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΚΟΥΤΟΥΖΟ
Υ Α.

7,00

2,79 €

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΥΓΚΡΟΣ
Ι.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΣΚΟΡΔΑΛΛΗ
Σ Α.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

Κούτα 24
τεμαχίων

10

7,20

Κιλά

1.010

2,00

1,98

1,08 €

1,65 €

Κιλά

1.090

2,50

2,48

1,34 €

1,70 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ Α.)

2,50 €
25,00 €
1.090,80 €
1.460,60 €

Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ
Α.)

393

1,50

0,80 €

1,45

1,20 €
314,40 €
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5

Νερά 1,5
λίτρου
παγωμένα σε
κούτες των
12τεμ.

Κούτα

69

3,50

2,93 €

3,49

2,40 €
165,60 €
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Κεσεδάκια με
καπάκι
περιτυλιγμένα
σε υφασμάτινο
καρό μαντήλι
που θα
περιέχουν : 10
ελιές, 3
παξιμάδια
κρίθινα, 3
ντομάτες
χουρμά, 5
κομμάτια τυρί
μυζήθρα ξερή &
2 σύκα ξερά σε
περίπτωση που
δεν υπάρχουν
σύκα, να
αντικατασταθού
ν με μυζήθρα
ξερή και
ντομάτα χουρμά

Τεμάχιο

700

3,49 €

3,70

6,50 €

2,80 €

1.960,00 €

Κέτερινγκ –

7

Ορεκτικά:
τέσσερις ειδών
σαλάτες
(λέρικη,
κοτόπουλο
ρόκα
παρμεζάνα,
χωριάτικη),
τυροπιτάκια,
σπανακοπιτάκι
α.

1

1.800,00 €

2300,00

8

1.800,00 €
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8

9

Κυρίως
Πιάτο:
Πατάτες
φούρνου με
μπούτι
κοτόπουλο, με
sauce
μουστάρδας,
ριζότο
θαλασσινών
(νηστίσιμο),
ψωμί (για 400
άτομα)
Επιπλέον θα
συμπεριληφθο
ύν για την
ημερίδα 100
καφέδες
γαλλικοί με
ζάχαρη sticks
& γαλατάκια
ατομικά, 100
σάντουιτς
(ζαμπόν –τυρίντομάταμαρούλι) και
τρεις φόρμες
κέικ ανάμικτο
(σοκολάταβανίλια)
Κεσεδάκια
μουσταλευριάς
με κανέλλα σε
κλειστή
συσκευασία
μαζί με τα
κουταλάκια
Εφτάζυμο
παξιμάδι
(συσκευασία 1
kg)

Τεμάχια

350

1,00

1,00 €

0,75 €
262,50 €

Κιλό

30

6,00

4,00 €

3,80 €
114,00 €

9
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10

11
12
13

14

15

16
17
18

19

Λέρικο τυρί σε
μακρόστενη
συσκευασία
του ενός κιλού
Πουγκιά
φούρνου
Πουγκιά
τηγανιού
Δίπλες
Αλμυρά
διάφορα:
(τυροπιτάκια –
λουκανοπιτάκι
α – πιτσάκια κοτοπιτάκια)
για το κάθε
είδος 4Χ10kg
(Τυροπιτάκια
20 kg
Λουκανοπιτάκ
ια 10 kg
Πιτσάκια 20
kg
Κοτοπιτάκια
20 kg)
Σουμάδα σε
μπουκάλια του
1 κιλού
παγωμένη
συμπυκνωμένη
Ημίγλυκο
κρασί του 1 lt.
Μέλι ανθέων
του 1 kg
Παγάκια σε
σακουλάκια
του κιλού
Μπομπονιέρες
σε τούλι με
κορδέλα
χρώματος

Κιλό

40

7,90 €

8,00

316,00 €
Κιλό

35

11,50

10,00 €

Κιλό

35

11,50

10,00 €

Κιλό

35

11,00

10,00 €

Κιλό

70

10,00

7,00 €

Τεμάχιο

30

8,00

7,90 €

7,50 €
7,50 €
7,50 €

262,50 €
262,50 €
262,50 €

7,00 €

6,50 €
195,00 €

Τεμάχιο

1

4,00

3,90 €

3,50 €

Τεμάχιο

1

6,00

5,90 €

5,80 €

Τεμάχιο

20

1,20

3,50 €
5,80 €

1,00 €
20,00 €

Τεμάχιο

350

0,90 €

1,20

315,00 €
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20

21

22
23

24

25
26
27
28
29

λευκό ή μπλε
που το κάθε
τεμάχιο θα
περιέχει από
7 κουφέτα
τεμ:
Αλάτι σε
σακουλάκια
Ψωμί
μπαγκέτα
φρέσκο ½
κιλού
Συσκευασίας
ελιές καλαμών
5 kg
Φέτα
αγελαδινή
Κεσεδάκι σε
αεροστεγή
συσκευασία
που θα
περιέχει μέσα
δυο φέτες
ρολό
κοτόπουλο με
ρύζι και
πατάτες
φούρνου.
Ποσότητα
μερίδας 400γρ.
Γκοφρέτες
Καραμέλες
zελεδάκια
Γλειφιτζούρια
Μελομακάρον
α
Μελομακάρον
α Σοκολάτας

30

Κουραμπιέδες

31

Χυμοί
ανάμικτοι 3

Κιλό

5

1,00

Τεμάχιο

85

1,00

Τεμάχιο

1

26,00

0,80 €

0,60 €

0,70 €
25,40 €

3,00 €

0,70 €

22,00 €
22,00 €

Κιλό

7

6,00

4,90 €

5,60 €

Τεμάχιο

200

4,30

Τεμάχιο

1500

0,50

0,34 €

0,30 €

Κιλό

10

8,00

7,50 €

6,20 €

Τεμάχιο

200

0,50

0,40 €

0,35 €

Κιλό

25

11,00

7,50 €

Κιλό

15

11,50

10,00 €

Κιλό

25

11,00

10,00 €

Κιβώτιο

10

24,30

34,30 €

3,50 €

24,00

8,70 €

11

700,00 €
450,00 €
62,00 €
70,00 €

6,00 €

150,00 €

6,50 €

97,50 €

6,00 €
20,50 €

150,00 €
87,00 €

ΑΔΑ: 6ΧΘΡΩΛΓ-ΩΝ4

32

33

34
35
36

φρούτων
250ml σε
κιβώτιο 27
τεμαχίων
Βασιλόπιτα 12
kg
Καλάθια σε
συσκευασία
δώρου που θα
περιέχουν
μέσα (2
κόκκινα
κρασιά και 1
λευκό, ένα
κιλό
κουραμπιέδες,
ένα κιλό
μελομακάρονα
, μισό κιλό
μέλι &
σοκολατάκια)
Kονιάκ
ΜΕΤΑΧΑ 750
ml
Ουίσκι
750ml
Μαρτίνι 750m

Τεμάχιο

2

90,00

Τεμάχιο

10

50,00

90,00 €

65,00 €

130,00 €

30,00 €

300,00 €
Τεμάχιο

2

13,80 €

14,00

12,00 €
24,00 €

Τεμάχιο

2

15,00

Τεμάχιο

2

12,00

14,50 €

14,50 €
11,50 €
ΣΥΝΟΛΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Γ.
1

Ψάρια Γ΄ διαλογής φρέσκα μέσα σε
πάγο

2

Ελαιόλαδο 1 lit

3

Σταφύλια

Κιλό

120

3,00

-

Τεμάχιο

3

7,00

6,00%

Κιλό

100

3,00

6,00%

12

23,00 €
2.987,10 €

8.151,40 €
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4

Λεμόνια

Κιλό

20

2,80

6,00%

5

Ντομάτα χουρμά πλυμένη

Κιλό

50

1,80

6,00%

6

Κρεμμύδια

Κιλό

5

1,30

6,00%

7

Πιπεριές

Κιλό

5

1,80

6,00%

ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ Α.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ
Α.)

3

17,00

14,50

15,00

43,50

Πακέτα 50
τεμαχίων

410

1,20

0,79

0,98

323,90

Τεμάχια

6

6,50

6,40

6,00

4

Χαρτοπετσέτες
επαγγελματικές
συσκευασίας 750
τεμαχίων / πάκο

Συσκευασία 750
τεμαχίων

19

3,50

2,10

3,00

39,90

5

Χαρτοπετσέτες
Πολυτελείας συσκευασίας
50 τεμαχίων - χρώματος
λευκό

Συσκευασία 50
τεμαχίων

8

2,00

1,20

1,80

9,60

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τραπεζομάντιλα χάρτινα
συσκευασία των 150
τεμαχίων στο κιβωτιο

Συσκευασία 150
τεμαχίων

2

Ποτηράκια πλαστικά του
νερού 250 ml ( σε πακέτα
των 50τεμαχίων)

3

Μεταλλικές κανάτες
κρασιού του 1 λίτρου με
χερούλι ( χρώματος
κόκκινο)

13

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ
Α.)

36,00
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6

Πιατάκια πλαστικά
μεγάλα συσκευασίας των
20 τεμαχίων/ συσκ

Συσκευασία 20
τεμαχίων

155

2,00

1,30

1,75

201,50

7

Πιατάκια πλαστικά
συσκευασίας μεσαίου
μεγέθους σε συσκευασία
των 20 τεμαχίων

Συσκευασία 20
τεμαχίων

160

1,80

1,20

1,60

192,00

8

Πιρουνάκια πλαστικά
συσκευασίας των 10
τεμαχίων/συσκ

Συσκευασία 10
τεμαχίων

460

0,80

0,30

0,60

138,00

9

Κουταλάκια πλαστικά
τεμαχίων/συσκευασίας
των 10

Συσκευασία 10
τεμαχίων

20

0,50

0,30

0,45

6,00

10

Αλουμινόχαρτο του ενός
(1) κιλού

Τεμάχιο

1

7,00

6,00

6,20

6,00

11

Πλαστικά πιαστράκια για
τραπεζομάντηλα λευκά

Τεμάχια

100

0,10

0,10

0,09

9,00

12

Δοχείο αποθήκευσης
τροφίμων με καπάκι,
διαστάσεις 325Χ530Χ200

Τεμάχια

2

15,00

14,80

29,60

ΣΥΝΟΛΑ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

960,40

74,60

Από την εξέταση των προσφορών διαπιστώθηκε ότι:

Για το είδος Νο 14 της «ΟΜΑΔΑΣ Α΄- ΑΛΜΥΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ» δόθηκε προσφορά από δύο (2) συμμετέχοντες (ΜΟΥΓΚΡΟΣ Ι. & ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ Α.) οι οποίοι προσέφεραν την ίδια
τιμή. Διενεργήθηκε κλήρωση κατά την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο κ. ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ Α. (άρθρο 90 παρ. 4 Ν.4412/2016)

Για το είδος Νο 21 της «ΟΜΑΔΑΣ Α΄- ΨΩΜΙ ΜΠΑΓΚΕΤΑ» δόθηκε προσφορά από δύο (2) συμμετέχοντες (ΜΟΥΓΚΡΟΣ Ι. & ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ Α.) οι οποίοι προσέφεραν την ίδια
τιμή. Διενεργήθηκε κλήρωση κατά την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο κ. ΜΟΥΓΚΡΟΣ Ι. (άρθρο 90 παρ. 4 Ν.4412/2016)

Για το είδος Νο 35 της «ΟΜΑΔΑΣ Α΄- ΟΥΙΣΚΙ 750ml» δόθηκε προσφορά από δύο (2) συμμετέχοντες (ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ Α. & ΣΚΟΡΔΑΛΛΗΣ Α.) οι οποίοι προσέφεραν την ίδια τιμή.
Διενεργήθηκε κλήρωση κατά την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η κ. ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ Α. (άρθρο 90 παρ. 4 Ν.4412/2016)
 Για το είδος Νο 1 της «ΟΜΑΔΑΣ Β΄- ΨΑΡΙΑ Γ΄ΔΙΑΛΟΓΗΣ» δεν δόθηκε προσφορά
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
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1. την υπ’ αριθ. 3774/05-07-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΠΑΙΣΑΠ» των παρακάτω οικονομικών φορέων για τα είδη για τα οποία
προσέφεραν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή την χαμηλότερη τιμή (αφού οι προσφορές τους είναι πλήρης, σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές), ως εξής:





Τον κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τα είδη Νο 2, 3, 4, 5, 6, 7 της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ με ποσοστό έκπτωσης 6%, 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 κ. ΜΟΥΓΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ για το είδος Νο 21 της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ «Ψωμί μπαγκέτα φρέσκο ½ κιλού) με συνολική τιμή
(άνευ ΦΠΑ): 59,50 €
Την κα. ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για τα είδη Νο 2, 3, 4, 23, 31, 35 της ΟΜΑΔΑΣ Α΄, και για τα είδη Νο 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ με συνολική τιμή (άνευ ΦΠΑ) 3.976,50 €.
Τον κ. ΣΚΟΡΔΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟ για τα είδη Νο 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 25, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, της ΟΜΑΔΑΣ Α΄και για τα είδη Νο 3, 11, 12 της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ με συνολική
τιμή (άνευ ΦΠΑ) 8.716,00 €

Για το είδος Νο 1 της ΟΜΑΔΑΣ Β΄- ΨΑΡΙΑ ΓΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΓΟ για το οποίο δεν δόθηκε προσφορά η
Επιτροπή προτείνει να γίνει με απευθείας ανάθεση (άρθρο 32 Ν.4412/2016).
Για διαπίστωση των άνω, 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 των με Α.Π.:4033/16-07-2019, Α.Π.:4119/19-07-2019 και 4141/22-07-2019
Πρακτικών της Ε.Δ.Δ. αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προδιαγραφών και των
Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια
τροφίμων - ποτών – λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019»
Β) Την ανάδειξη των κ.κ. α) ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, β) ΜΟΥΓΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ, γ)
ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, και δ) ΣΚΟΡΔΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ-ΘΕΟΛΟΓΟ ως προσωρινών αναδόχων για
την «Προμήθεια τροφίμων - ποτών – λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
2019» , σύμφωνα και με τα πρακτικά της Ε.Δ.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. Την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου
7. Την αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-ΨΒ1 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
8. Την αριθ. αριθ. πρωτ.:6426/01-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
9. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005175107 2019-06-26
10. Την αριθ. 34/2019 με ΑΔΑ:63Ε1ΟΚΒΣ-ΔΦ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΙΣΑΠ
Λέρου
11. Την υπ’ αριθ. 86/2019 με ΑΔΑ:6Π92ΟΚΒΣ-Π26 απόφαση του Προέδρου του
Διοικητικού
Συμβούλιου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
12. Την μελέτη (από 20-06-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων- ποτών - λοιπών
ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου 2019» όπως αυτή συντάχθηκε από τον
Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
13. Την υπ’ αριθ. 82/2019 με ΑΔΑ:ΩΛΠΑΩΛΓ-9ΒΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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14. Την με Α.Π.: 3774/05-07-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
15.
16.
17.
18.

(ΑΔΑΜ 19PROC005228847 2019-07-05)
Την περίληψη της διακήρυξης με Α.Π.:3775/05-07-2019 και ΑΔΑ:ΨΒ7ΧΩΛΓ-90Κ
Τα με Α.Π.:4033/16-07-2019, Α.Π.:4119/19-07-2019 και 4141/22-07-2019 Πρακτικά της Ε.Δ.Δ.
Τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το 2019
Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται τα με Α.Π.:4033/16-07-2019, Α.Π.:4119/19-07-2019 και 4141/22-07-2019 Πρακτικά της
Ε.Δ.Δ., για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προδιαγραφών και των
Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια τροφίμων, ποτών & λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
2019»
Β) Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών &
λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019» τους εξής:
 Τον κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τα είδη Νο 2, 3, 4, 5, 6, 7 της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ με ποσοστό
έκπτωσης 6%, 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 κ. ΜΟΥΓΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ για το είδος Νο 21 της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ «Ψωμί μπαγκέτα φρέσκο ½ κιλού) με
συνολική τιμή (άνευ ΦΠΑ): 59,50 €


Την κα. ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για τα είδη Νο 2, 3, 4, 23, 31, 35 της ΟΜΑΔΑΣ Α΄, και για τα
είδη Νο 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ με συνολική τιμή (άνευ ΦΠΑ) 3.976,50 €.

 Τον κ. ΣΚΟΡΔΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟ για τα είδη Νο 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ και για τα είδη Νο 3, 11, 12
της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ με συνολική τιμή (άνευ ΦΠΑ) 8.716,00 € .
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)
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