
01/14 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 20ης Απριλίου 2021 

 
Αριθμός Απόφασης 221/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 04 

Ανάθεση της δαπάνης για  την «Προμήθεια Τροφίμων για την Ενίσχυση Απορων και Ευπαθών 

Ομάδων κατά του COVID 19» με Κ.Α 70-6491.0004 και  με CPV 15851100-9, 03211300-6, 03212211-

2, 15322100-2, 15831200-4, 15612120-8, 15871110-8, 15812000-3, 15842200-4, 15812000-3, 15411110-

6,  03142500-3 ,03212100-1 και 03322200-4 (α/α εισήγησης 846/19-04-2021 Τμήματος Προμηθειών). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη  20η Απριλίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 

2116/29-09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με 

αριθμ. πρωτ.: 2//19103/20-04-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 

163/33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 

20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση 

των κατωτέρω αποφάσεων. 

            Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια 

περιφοράς διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη 

λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

2. Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  
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7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

(Δήλωσε παρουσία στην έκτακτη συνεδρίαση 

αλλά αποχή από την ψηφορία των θεμάτων) 

 

 

 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: 
Θα έπρεπε η διαδικασία να γίνει όχι με το κατεπείγον αφού υπήρχε ικανός χρόνος και να ζητηθούν περισσοτερες 

προσφορές. Ο διαμοιρσμός των τροφίμων να γίνει μέσα από τις λίστες της υπηρεσίας και με εισήγηση της,που θα 

έπρεπε τουλάχιστον να μνημοεύεται και στη διαδικασία αριθμός δικαιούχων με βαση τις καταστάσεις που τηρούνται 

στην υπηρεσία. 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
 ….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της 13ης Οικονομικής 

Επιτροπής, την Tρίτη, 20 Απριλίου 2021,έκτακτη δια περιφοράς και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία 

των  θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα. 

  

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου δύο (04), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια 

περιφοράς συνεδρίασης,  τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών με 

α/α 846/19-04-2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία εισήγηση έχει ως εξής: 

Θέμα :Ανάθεση της δαπάνης για  την Προμήθεια Τροφίμων για την Ενίσχυση Απορων και Ευπαθών 

Ομάδων κατά του COVID 19 με Κ.Α 70-6491.0004 και  με CPV 15851100-9, 03211300-6, 03212211-2, 

15322100-2, 15831200-4, 15612120-8, 15871110-8, 15812000-3, 15842200-4, 15812000-3, 15411110-6,  

03142500-3,03212100-1 και 03322200-4 

Έχοντας υπόψιν  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016, τον Ν.4555/2018 και τον Ν4623/2019. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 και του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006. 

6.   Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ και 118 του Ν. 4412/2016 

7.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/τΑ/11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» όπως ισχύει με τις μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

8.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/τΑ/25.2.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» όπως ισχύει με τις μεταγενέστερες νομοθετικές 

ρυθμίσεις. 

9.  Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκ. 10/18200/13.3.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του»  

10. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό»  

11. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκ. Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9.3.2020 του Υπουργείου Υγείας 

«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 σε χώρους εργασίας». 
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12. Το με α.π. 29/12.3.2020 Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 

ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) σύμφωνα με το οποίο «η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού κα οι 

ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, 

συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 

2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011. Κατά συνέπεια, δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων που 

ανατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. γ και 269 περ. δ. του ν. 4412/216 και το αντικείμενο 

των οποίων συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, η έννοια 

της ανωτέρας βίας στο πλαίσιο του ν. 4013/2011 αφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ακραίες 

περιστάσεις, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης....» 

13.   Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία «Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, 

λόγω των άμεσων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη νόσο, ιδίως των φορέων 

παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, για τις οποίες απαιτούνται τάχιστες και όχι βραχυπρόθεσμες λύσεις, 

ενδεχομένως ούτε οι επισπευσμένες διαδικασίες μπορούν να προσπορίσουν στις αναθέτουσες αρχές το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο δύναται να επιτυγχάνεται μόνο με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη Ενότητα.......» 

14.   Όσον αφορά στις επείγουσες συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει έως σήμερα ο Δήμος από την έναρξη 

της πανδημίας για ίδιες υπηρεσίες στην Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρεται διεξοδικά:  

«ΙΙΙ. Ζητήματα κατάτμησης συμβάσεων  

Στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται οι μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα 

των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου που ενσωματώθηκαν σε αυτόν και στην αποτροπή 

καταστρατήγησής τους.  

Ειδικότερα στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου τίθεται ο κανόνας της απαγόρευσης της «τεχνητής» 

κατάτμησης των συμβάσεων, με την έννοια ότι η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον 

υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής 

οποιασδήποτε διάταξης του νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.  

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι οι έκτακτες και εξαιρετικά απρόβλεπτες περιστάσεις που σχετίζονται 

με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του, έχουν 

δημιουργήσει στις αναθέτουσες αρχές και, ιδίως στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, αυξημένες 

και μη προβλέψιμες ανάγκες, οι οποίες εξαρτώνται σημαντικά από την καμπύλη μετάδοσης του ιού 

και εκφεύγουν από τον συνήθη και τακτικό προγραμματισμό τους.  

Είναι προφανές ότι, στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος και ορθός προγραμματισμός 

και η ομαδοποίηση ειδών και υπηρεσιών, προκειμένου να τηρούνται οι συνήθεις ανταγωνιστικές 

διαδικασίες, βάσει των κανόνων υπολογισμού της εκτιμωμένης αξίας της σύμβασης.  

Με άλλα λόγια, επιτρέπεται η κάλυψη των άμεσων αναγκών των αναθετουσών αρχών που συνέχονται με 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σταδιακά και με την επιλογή του είδους της διαδικασίας που 

εξυπηρετεί την άμεση κάλυψη των σχετικών αναγκών, χωρίς να απαιτείται συγκέντρωση και 

ομαδοποίηση τους και χωρίς να τίθεται ζήτημα μη επιτρεπτής, ήτοι «τεχνητής» κατάτμησης, με 

σκοπό την αποφυγή εφαρμογής επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016.  

15. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.    

4623/3019 όπου η Οικονομική επιτροπή ως αναθέτουσα αρχή είναι αρμόδια, εφόσον συντρέχει 

εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική 

επιχείρηση, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών (ΕΛΣΥΝ Τμήμα VII ΠΡΑΞΗ 

249/2017) 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται «στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για 

την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

απορρέουν από δική τους ευθύνη.»  

17.  Τις διατάξεις του άρθρου 32Α περ. (β) σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 (σσ. άρθρου 

32), «διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η 

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.»  
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18. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011 σύμφωνα με τις 

οποίες από τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής για τις αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν 

την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας και σε κάθε περίπτωση όσες δεν εμπίπτουν λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο 

εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική 

έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016  

19. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'): «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) παρέχοντας στην Οικονομική 

Επιτροπή τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης. 

20.    Την πάγια νομολογία της ΑΕΠΠ και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οποία η 

προσφυγή στη διαδικασία ανάθεση με διαπραγμάτευση γίνεται «στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

απορρέουν από δική τους ευθύνη.» Ενώ «η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αιτιολογεί την επιλογή του 

εξαιρετικού αυτού νομικού πλαισίου, η εισαγωγή του οποίου στην έννομη τάξη δικαιολογείται ως 

ειδική επιλογή, που αποκλίνει από τον κανόνα, προκειμένου να υπηρετηθεί σε ορισμένη χρονική και 

χωρική συγκυρία το δημόσιο συμφέρον, όταν εξαιτίας έκτακτης και φανερά κατεπείγουσας ανάγκης, η 

προσφυγή της αναθέτουσας αρχής στη διαγωνιστική διαδικασία θα έθετε σε κίνδυνο υπέρτερα 

δημόσια αγαθά, όπως ιδίως η δημόσια υγεία, η δημόσια ή εθνική ασφάλεια κλπ. (βλ. και Γνμδ ΝΣΚ 

193/2010).»  

21. Τη σχετική νομολογία (ενδεικτικά ΕλΣυν 1227/2016 VI Τμ., ΔΕφΑθ (Ασφ) 247/2013) ότι για την 

προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη απρόβλεπτου γεγονότος, ως τέτοιου 

νοουμένου εκείνου που προδήλως υπερβαίνει το φυσιολογικό πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής, β) η συνδρομή κατεπείγουσας ανάγκης μη συμβιβαζόμενης με τις προθεσμίες που τάσσονται για 

τις άλλες διαδικασίες, γ) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος και της 

απορρέουσας από αυτό κατεπείγουσας ανάγκης (ΣτΕ 1747/2011) δ) η συνδρομή των περιστάσεων που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη (όπως ιδίως η έλλειψη προγραμματισμού και 

έγκαιρης προετοιμασίας ή ακόμη και η γενικότερη αβελτηρία της, βλ. Γνμδ ΝΣΚ 193/2010) και τέλος, 

ε) η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης να γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο (ΕλΣυν 

935/2013 VI Τμ. και ΕλΣυν 247, 249/2010 Πράξεις του VI Τμ.). 

22.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις. 

23.  Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

24.  Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  

25. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α` 204) για τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ.  

26. Τις οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σχετικά με την πρόληψη 

απέναντι στον κορωνοϊό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει κηρύξει την εξάπλωση του 

Κορωνοϊού σε Πανδημία 

27. Τις διαδοχικές ΚΥΑ για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας με πιο πρόσφατη την 

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 (ΦΕΚ 1076 Β/19.3.2021) 

28. Το Π.Δ.80/2016 ΆΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ.4 σύμφωνα με το οποίο για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση 

τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές 

διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, 

ΔΙΑΣ κ.λπ.), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την 

παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, 

δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του 

ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.  

29. Στο νησί μας, τη δεδομένη στιγμή, απαριθμούνται 750 νοικοκυριά, τα οποία ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι εγκεκριμένοι  του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
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αυξήθηκαν από την περασμένη χρονιά κατά 51%. Στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και 

Υγείας είναι η προμήθεια του Πασχαλινού καλαθιού σε αυτές τις οικογένειες διότι το θεμελιώδες 

αγαθό της υγείας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, σε αυτούς τους καιρούς, 

έχουν τον πρώτο λόγο. 

30. Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για την παροχή βασικών 

ειδών διατροφής προς απόρους, ευπαθείς ομάδες και οικογένειες ΡΟΜΑ σε συνέχεια του άρθρου 74 

του Ν. 4745/2020 με το οποίο η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται 

σε ισχύ με την υπ΄αριθμ.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.   (ΦΕΚ 1308/τΒ' /3.4.2021) 

Συγκεκριμένα στην Εξ. Επείγουσα Εγκύκλιο 23 του  Υπ. Εσωτερικών α.π. 18659/17.3.2020 

«Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ 

και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

του κορωνοϊού – COVID 19» στο πλαίσιο της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/τ.Α/ 11-3-2020, ορίζεται ότι: «στο πλαίσιο 

εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, 

σε όλους τους δήμους της χώρας, οι υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής αναλαμβάνουν από 

λήψεως παρούσας την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται 

ιδίως στις εξής: α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να 

μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν β) καταγραφή των 

άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να 

μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους γ) εξυπηρέτηση για 

θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α) δ) 

δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β) 

  

31.  Την επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθεί η προμήθεια τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και 

ευπαθών ομάδων κατά του COVID 19 σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις. 

 

32. Τα αρχεία της υπηρεσίας με τις συμβάσεις αντίστοιχων υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί και την ορθή 

εκτέλεση αυτών. Καθώς και την άμεση διαθεσιμότητα από την ελεύθερη αγορά της παροχής/ 

προμήθειας  

 

33. Την με αρ. πρωτ. 2/18542/15-04-2021 Προσφορά Της Πεζουβάνη Τσαμπίκας και την την με αρ. πρωτ. 

2/18385/15-04-2021  Προσφορά της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε  

34. Τα από 15/04/2021 πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης προφορών του αρμόδιου γνωμοδοτικού 

οργάνου 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 Να Εξειδικεύσει  τον ΚΑΕ 70-6491.0004 διαθέτοντας το ποσό των 39.798,75 για τις ανάγκες της 

ανάθεσης για την Προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων κατά του 

COVID 19 για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021  

 Να αναθέσει την Προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων κατά του 

COVID 19 για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021 με Κ.Α (70/6491.0004) και  με CPV 15851100-

9, 03211300-6, 03212211-2, 15322100-2, 15831200-4, 15612120-8, 15871110-8, 15812000-3, 

15842200-4, 15812000-3, 15411110-6,  03142500-3 , 03212100-1 και 03322200-4 και 

συγκεκριμένα στην ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ τις Ομάδες Α1 ,Β1 και Γ, ενδεικτικού συνολικού 

ποσού με ΦΠΑ 13%, 15.353,24  καθώς και τις ομάδες Α2 και Β2 συνολικού ποσού με ΦΠΑ 13%,  

11.317,50   έδρα Σάλακος -Ρόδος Τ.Κ 85106 με ΑΦΜ 101737219 - ΔΟΥ Ρόδου ΤΗΛ.: 22410-

91190 email aegeas.par@gmail.com, και στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. 

την Ομάδα Δ με έδρα Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100  ΑΦΜ.998348965 Τηλ :22410-67196, 

Κινητό: 6946008927  email: κatrisnikolaos1982@gmail.com   και ενδεικτικού συνολικού ποσού  

με ΦΠΑ 13%, 13.125,00 και συνολικού προϋπολογισμού 39.798,75 ευρώ, για ένα μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης ,  καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α  η αξιολόγηση 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/995
mailto:aegeas.par@gmail.com
mailto:κatrisnikolaos1982@gmail.com
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των προσφορών μπορεί να γίνει σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης και δεν 

προαπαιτείται υποχρεωτικά πρόσκληση. Οι περιπτώσεις ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος χαρακτήρα 

σύμφωνα με την περ΄. γ της παρ. 3 του άρθρου 32 «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής 

των άρθρων 22 παράγραφοι 1,  36,  72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄,  79 παράγραφοι 1 έως 4, 

και 221 παράγραφοι 8 και 9».  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την απ’ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του (άρθρου 

32 παραγρ.2 περίπτωση του νόμου 4412/2016) για την Προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και 

ευπαθών ομάδων κατά του  COVID 19   για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021. 

 

Στη Ρόδο σήμερα 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής της απ΄ ευθείας ανάθεσης (γνωμοδοτική) η οποία ορίστηκε με την αρ. Απόφαση 906/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου και με ΑΔΑ:6ΣΡΞΩ1Ρ-9ΔΡ  που απαρτίζεται από τους :  

 

1. Κανάκας Εμμανουήλ ως Πρόεδρος  

2. Βασίλα Ειρήνη ως μέλος  

3. Κακάκη Υπακοή ως μέλος  
 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Προσφορών των συμμετεχόντων  στην πρόσκληση με αριθμό 

πρωτ. 2/18286/14-04-2021  για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και 

ευπαθών ομάδων κατά του  Covid 19   για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου , με Κ.Α 70-6491.0004,  έτους 2021 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.125,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής. 

Με την υπ΄αριθμό πρωτ. 2/18286/14-04-2021 προσκλήθηκε και κατέθεσε προσφορά εγκαίρως  ο κάτωθι  οικονομικός 

φορέας : 

 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  με Αριθμ. Πρωτοκ. 2/18385/15-04-2021  

 

1ο ΣΤΑΔΙΟ 

Η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο της  προσφοράς  του ανωτέρω  συμμετέχοντα  για να ελέγξει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης 

και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου  1α έως 1στ του Άρθρου 

73 του Νόμου 4412/2016. 

2) Φορολογική ενημερότητα. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

4) Οικονομική προσφορά 

 

ΟΜΑΔΑ Δ'  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

α/

α 

Είδος ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονάδας  

σε € 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο € (άνευ 

ΦΠΑ) 

ΦΠ

Α 

13 ή 

24

% 

Τιμή 

Μονά

δας  

σε € 

(συμπ

εριλα

μβανο

μένου 

ΦΠΑ) 

Ποσό ΦΠΑ 

σε € 

Γενικό Σύνολο Βάσει 

Δελτίου 

Τιμών 

14 Κατσίκι 

νωπό 

τεμαχισμέ

νο 

(χεράκι ή 

μπούτι) 

από 

1.800gr  

έως 

2.000gr 

ΚΙΛΟ 1.500 7,743 11.615,044 13% 8,75 1509,956 13.125,00 NAI 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ' 11.615,044 
    

1509,956 13.125,00 
  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72_1_a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
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Η επιτροπή άνοιξε το φάκελο της  προσφοράς  του ανωτέρω συμμετέχοντα  και διαπίστωσε ότι είχε όλα τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και είναι επαρκή.  

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να 

περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ο ανωτέρω οικονομικός φορέας. 

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση της τεχνικής   προσφοράς  του  συμμετέχοντα.   

Η επιτροπή  μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο της   τεχνικής   προσφοράς   διαπίστωσε ότι  ο συμμετέχων  

καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη αρ.πρωτ. 2/18286/14-04-2021 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  

στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ο ανωτέρω οικονομικός φορέας. 

 

3ο ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση της  Οικονομικής  προσφοράς  του συμμετέχοντα  .   

Η επιτροπή μετά από το άνοιγμα και τον έλεγχο της  οικονομικής   προσφοράς  διαπίστωσε τα παρακάτω: 

 

Η προσφορά σας για τον ανωτέρω πίνακα θα γίνει με  ποσοστό έκπτωσης 0% στην νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης  έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, σύμφωνα με το Δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Δωδ/σου 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή της διενέργειας της διαδικασίας της απ΄ ευθείας ανάθεσης  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

1)Να εξιδικεύσει τον Κ.Α. 70-6491.0004 διαθέτοντας το ποσό 13.125,00 ευρώ για την Προμήθεια Τροφίμων για την 

ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων κατά του  COVID 19   για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021. 

 

2)Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό 

 

3)Να κατακυρώσει την προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων κατά του  COVID 19   

στον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. Εδρα: Αποστόλου Παύλου 45Α Τ.Κ. 85100  

ΑΦΜ.998348965 Τηλ :22410-67196, Κινητό: 6946008927  email: κatrisnikolaos1982@gmail.com   με ενδεικτικό 

ποσό 11.615,044 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 13.125,00 € με Φ.Π.Α. 13% και με ποσοστό έκπτωσης 0% στην νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους σύμφωνα με το Δελτίο 

Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Δωδ/σου όπως ο πίνακας που ακολουθεί: 

 

mailto:κatrisnikolaos1982@gmail.com
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ΟΜΑΔΑ Δ'  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

α/

α 

Είδος ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονάδ

ας  σε € 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο € (άνευ 

ΦΠΑ) 

ΦΠ

Α 

13 ή 

24

% 

Τιμή 

Μονά

δας  

σε € 

(συμπ

εριλα

μβανο

μένου 

ΦΠΑ) 

Ποσό ΦΠΑ 

σε € 

Γενικό Σύνολο Βάσει 

Δελτίου 

Τιμών 

14 Κατσίκι 

νωπό 

τεμαχισμέ

νο 

(χεράκι ή 

μπούτι) 

από 

1.800gr  

έως 

2.000gr 

ΚΙΛΟ 1.500 7,743 11.615,044 13% 8,75 1509,956 13.125,00 NAI 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ' 11.615,044 
    

1509,956 13.125,00 
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Η προσφορά σας για τον ανωτέρω πίνακα θα γίνει με  ποσοστό έκπτωσης 0% στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, σύμφωνα με το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Για την απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του (άρθρου 32 

παραγρ.2 περίπτωση του νόμου 4412/2016) για την Προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών 

ομάδων κατά του  COVID 19   για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021. 

 

Στη Ρόδο σήμερα 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής της απ΄ ευθείας ανάθεσης (γνωμοδοτική) η οποία ορίστηκε με την αρ. Απόφαση 906/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου και με ΑΔΑ :6ΣΡΞΩ1Ρ-9ΔΡ  που απαρτίζεται από τους :  

 

1. Κανάκα Εμμανουήλ ως Πρόεδρος  

2. Βασίλα Ειρήνη ως μέλος  

3. Κακάκη Υπακοή ως μέλος  
 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Προσφορών των συμμετεχόντων  στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 

2/18284/14-04-2021  για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών 

ομάδων κατά του  Covid 19   για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου, με Κ.Α 70-6491.0004 έτους 2021 ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 26.673,75 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης 

προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής. 

Στην υπ αριθμό πρωτ. 2/18284/14-04-2021 προσκλήθηκε και κατέθεσε προσφορά εγκαίρως  ο κάτωθι  οικονομικός φορέας 

: 

 

 ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ με Αριθμ. Πρωτοκ. 2/18542/15-04-2021  

1ο ΣΤΑΔΙΟ 

 

Η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο της  προσφοράς  του ανωτέρω  συμμετέχοντα  για να ελέγξει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 

 

5) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου  1α έως 1στ του Άρθρου 73 του 

Νόμου 4412/2016. 

6) Φορολογική ενημερότητα. 

7) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

8) Οικονομική προσφορά 
 

Η επιτροπή άνοιξε το φάκελο της  προσφοράς του ανωτέρω συμμετέχοντα  και διαπίστωσε ότι είχε όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και είναι επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα 

δικαιολογητικά και να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ο ανωτέρω οικονομικός φορέας. 

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση της  τεχνικής   προσφοράς  του  συμμετέχοντα.   

Η επιτροπή  μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο της  τεχνικής   προσφοράς   διαπίστωσε ότι  ο συμμετέχων  καλύπτει κατ΄ 

ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στην 2/18284/14-04-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 

ο ανωτέρω οικονομικός φορέας. 

 

3ο ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση της  Οικονομικής  προσφοράς  του συμμετέχοντα  .   

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο της  οικονομικής   προσφοράς  διαπίστωσε τα παρακάτω: 
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ΟΜΑΔΑ Α1' ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ( ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ) 

α

/

α 

Είδος ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονά

δας  

σε € 

(χωρί

ς 

ΦΠΑ

) 

Σύνολο € 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

13 ή 

24% 

Τιμή 

Μονά

δας  

σε € 

(συμ

περιλ

αμβα

νομέν

ου 

ΦΠΑ

) 

Ποσό 

ΦΠΑ σε € 

Γενικό 

Σύνολο 

Βάσε

ι 

Δελτί

ου 

Τιμώ

ν 

1 Μακαρ

όνια     

Νο 6 σε 

συσκευ

ασία 

500gr 

TEMAXIO 1.500 0,637 955,752 13% 0,720 124,248 1.080,000 ΝΑΙ 

2 Ρύζι 

Κίτρινο 

σε 

συσκευ

ασία 

500gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500 1,164 1.745,575 13% 1,315 226,925 1.972,500 ΝΑΙ 

           

3 Τοματο

χυμός 

500gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500 0,588 882,743 13% 0,665 114,757 997,500 

ΝΑΙ 

4 Ζάχαρη 

λευκή 

κρυστα

λλική 

σε 

συσκευ

ασία 

1000gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 750 0,690 517,699 13% 0,780 67,301 585,000 ΝΑΙ 

5 Αλεύρι 

λευκό 

για 

όλες τις 

χρήσεις 

σε 

χάρτινη 

συσκευ

ασία 

του 1kg 

ΤΕΜΑΧΙΟ 750 0,996 746,681 13% 1,125 97,069 843,750 

ΝΑΙ 

6 Ξύδι 

400ml 

TEMAXIO 750 0,681 511,062 13% 0,770 66,438 577,500 

ΝΑΙ 

          

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α 

  5.359,51    6.056,25 
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Η Προσφορά σας για τον ανωτέρω πίνακα θα γίνει με Ποσοστό έκπτωσης 0% στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 

ΟΜΑΔΑ Α2' ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

α/

α 

Είδος ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονά

δας  

σε € 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο € 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

13 ή 

24% 

Τιμή 

Μονά

δας  

σε € 

(συμπ

εριλαμ

βανομ

ένου 

ΦΠΑ) 

Ποσό ΦΠΑ 

σε € 

Γενικό 

Σύνολο 

Βάσει 

Δελτίου 

Τιμών 

 

7 Φακές 

ψιλές 

σε 

συσκευ

ασία 

500gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 750 0,876 657,080 13% 0,990 85,420 742,500 ΟΧΙ 

8 Πολίτικ

ο 

τσουρέ

κι 

500gr  

ΤΕΜΑΧΙΟ 750 3,097 2.323,009 13% 3,500 301,991 2.625,000 ΟΧΙ 

9 Πασχαλ

ινό 

σοκολα

τένιο 

αυγό  

220gr 

ΤΕΜΑΧΙΟ 750 3,540 2.654,867 13% 4,000 345,133 3.000,000 ΟΧΙ 

10 Πασχαλ

ινά 

κουλού

ρια 1Kg 

ΚΙΛΟ 750 4,425 3.318,584 13% 5,000 431,416 3.750,000 ΟΧΙ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α 

  8.953,54    10.117,50 € 

 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β1' ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

(ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ) 

α/α Είδος ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονάδ

ας  σε 

€ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο € 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

13 ή 

24% 

Τιμή 

Μονάδ

ας  σε 

€ 

(συμπε

ριλαμ

βανομ

ένου 

ΦΠΑ) 

Ποσό 

ΦΠΑ σε € 

Γενικό 

Σύνολο 

Βάσει 

Δελτίου 

Τιμών 

11 Εξαιρ

ετικά 

Παρθέ

νο 

Ελαιό

λαδο 

σε 

συσκε

υασία  

1lt 

ΤΕΜΑ

ΧΙΟ 

(1lt) 

1.500 4,600 6.900,000 13% 5,200 900 7.797,00 ΝΑΙ 

           

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β1' 6.900,000 
    

900 7.797,00€ 
  

 

Η Προσφορά σας για τον ανωτέρω πίνακα θα γίνει με Ποσοστό έκπτωσης  0% στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, σύμφωνα με το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 
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α/α Είδος ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονάδ

ας  σε 

€ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο € 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

13 ή 

24% 

Τιμή 

Μονάδ

ας  σε 

€ 

(συμπε

ριλαμβ

ανομέν

ου 

ΦΠΑ) 

Ποσό ΦΠΑ 

σε € 

Γενικό 

Σύνολο 
Βάσει 

Δελτί

ου 

Τιμών 

12 Αυγά 

(10δα) 

ΤΕΜΑ

ΧΙΟ  

 

750 1,416 1.061,947 13% 1,600 138,053 1.200,00 ΌΧΙ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β2’ 1.061,95   138,053 1.200,00  

 

 

 

 

 

α/α Είδος ΜΟ

ΝΑ

ΔΑ 

ΜΕ

ΤΡ

ΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονά

δας  

σε € 

(χωρί

ς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο € 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

ΦΠ

Α 13 

ή 

24% 

Τιμή 

Μονάδας  

σε € 

(συμπεριλα

μβανομένο

υ ΦΠΑ) 

Ποσό 

ΦΠΑ σε € 

Γενικό 

Σύνολο 

Βάσει 

Δελτί

ου 

Τιμών 

13 Πατάτες 

σε 

συσκευασ

ία 2 kg 

(δίχτυ ή 

σακκούλα

) 

ΚΙΛ

Ο 

1.500 0,885 7,434 13% 1,00 172,566 1.500,00 

ΝΑΙ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ' 1.327,43 
    

172,566 1.500,00 
  

 

Η Προσφορά σας για τον ανωτέρω πίνακα θα γίνει με Ποσοστό έκπτωσης  0%  στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους , σύμφωνα με το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή της διενέργειας της διαδικασίας της απ΄ ευθείας ανάθεσης  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

 

1) Να εξιδικεύσει τον Κ.Α. 70-6491.0004 διαθέτοντας το ποσό 26.673,75 ευρώ για την Προμήθεια Τροφίμων για την 

ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων κατά του  COVID 19   για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021. 

 

2) Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 

3) Να κατακυρώσει την προμήθεια Τροφίμων (Ομάδας Α1 ,Β1 και Γ) για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων 

κατά του  COVID 19   στον οικονομικό φορέα ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ , με έδρα Σάλακος  Ρόδος Τ.Κ. 85106, 

Α.Φ.Μ. 101737219 ΔΟΥ Ρόδου ΤΗΛ.:22410-91190, email aegeas.par@gmail.com  με ενδεικτικό ποσό  χωρίς το Φ.Π.Α. 

13.586,94 ευρώ και με Φ.Π.Α. 13% 15.353,24  ευρώ  με ποσοστό έκπτωσης 0% στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους σύμφωνα με το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 

4) Να κατακυρώσει την προμήθεια Τροφίμων (Ομάδας Α2 και Β2) για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων κατά 

του  COVID 19   στον οικονομικό φορέα ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ , με έδρα Σάλακος  Ρόδος Τ.Κ. 85106, Α.Φ.Μ. 

101737219 ΔΟΥ Ρόδου ΤΗΛ.:22410-91190, email aegeas.par@gmail.com  με σνολικό ποσό  χωρίς το Φ.Π.Α. 10.015,49  

ευρώ και με Φ.Π.Α. 13% 11.317,50  ευρώ. 

                                                                                    

mailto:aegeas.par@gmail.com
mailto:aegeas.par@gmail.com
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 Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών με α/α 846/19-04-2021 της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου  

 Την υπ’αριθ. 217/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό ως επείγοντος του 

ανωτέρω θέματος ( Α.Δ.Α: 6ΨΖΣΩ1Ρ-8Κ3) 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 11ης έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1.  Εγκρίνει την εξειδίκευση  του  ΚΑΕ 70-6491.0004 διαθέτοντας το ποσό των 39.798,75 για τις ανάγκες 

της ανάθεσης για την “Προμήθεια Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων κατά του 

COVID 19 για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021”.  

2. Εγκρίνει τα ανωτέρω δύο πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού. 

3. Εγκρίνει την ανάθεση της «Προμήθειας Τροφίμων για την ενίσχυση άπορων και ευπαθών ομάδων 

κατά του COVID 19 για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου 2021» με Κ.Α (70/6491.0004) και  με CPV 

15851100-9, 03211300-6, 03212211-2, 15322100-2, 15831200-4, 15612120-8, 15871110-8, 15812000-3, 

15842200-4, 15812000-3, 15411110-6,  03142500-3 , 03212100-1 και 03322200-4 και συγκεκριμένα στην 

«ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ» τις Ομάδες Α1, Β1 και Γ, ενδεικτικού συνολικού ποσού με ΦΠΑ 13%, 

15.353,24  καθώς και τις ομάδες Α2 και Β2 συνολικού ποσού με ΦΠΑ 13%,  11.317,50   έδρα Σάλακος -

Ρόδος Τ.Κ 85106 με ΑΦΜ 101737219 - ΔΟΥ Ρόδου ΤΗΛ.: 22410-91190 email aegeas.par@gmail.com, 

και στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» την Ομάδα Δ με έδρα Αποστόλου Παύλου 

45Α Τ.Κ. 85100  ΑΦΜ.998348965 Τηλ :22410-67196, Κινητό: 6946008927  email: 

κatrisnikolaos1982@gmail.com   και ενδεικτικού συνολικού ποσού  με ΦΠΑ 13%, 13.125,00 και 

συνολικού προϋπολογισμού 39.798,75 ευρώ, για ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ,  καθώς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α  η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνει σε ενιαίο 

στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης και δεν προαπαιτείται υποχρεωτικά πρόσκληση. Οι περιπτώσεις 

ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με την περ΄. γ της παρ. 3 του άρθρου 32 «Εξαιρούνται 

της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1,  36,  72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄,  79 

παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9».  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 221/2021 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

mailto:aegeas.par@gmail.com
mailto:κatrisnikolaos1982@gmail.com
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72_1_a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_8
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 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος                          

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                                     

                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: ΡΨΓΦΩ1Ρ-ΜΓ7


		2021-04-20T20:43:29+0300
	Athens




