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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 39
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 23
ης 

Νοεμβρίου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 822/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
  

Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικά κατακύρωσης και ορισμός οριστικών αναδόχων του ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών 

και συσσιτίου ΔΟΠ». (Εισήγηση με α/α 2568/23-11-2022 τμήματος Προμηθειών-Διεύθυνσης 

Οικονομικών). 

Στη Ρόδο σήμερα Τετάρτη 23
η
 Νοεμβρίου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 

(Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του 

Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 

112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022  και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 

απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/77803/23-11-2022, η οποία 

κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

Αφού διαπιστώθηκε, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, απαρτία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

και συναίνεση τους στην δια περιφοράς διαδικασία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών δήλωσαν 

παρόντα έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά ως εξής:     

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

08. Γιαννάς Νικόλαος   
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09. Κορωναίος Ιωάννης   

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ   

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για το μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την εισήγηση με α/α 2568/23-11-2022 

τμήματος Προμηθειών-Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης ) του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  

ΔΟΠ» 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και ορισμός οριστικών αναδόχων του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  

ΔΟΠ» 

Συνημμένα : 

3
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού Διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ορισμός οριστικών αναδόχων Για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  

του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ» 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙI  

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου 435.167,14  με ΦΠΑ 13% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/49541/11-08-2022 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 170633  

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 22PROC011118760 και 22PROC011118704 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Τρίτη 22  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2022  

και ώρα 13:00 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος   

2. Κακάκη Υπακοή, μόνιμος Υπάλληλος , Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών  Δ. Ρόδου, ως μέλος   

3. Μαράκα Ελένη, μόνιμος Υπάλληλος , του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου , 

σύμφωνα με την με αριθμό 1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ 

:ΩΙΚΧΩ1Ρ-ΘΛΧ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 550/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 9ΠΖΠΩ1Ρ-ΓΜΚ), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του 

Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 3
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με 

τίτλο : Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ με Ανοικτή 

Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 13:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης , που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση τα πρακτικά της 19 
ης

 του μηνός Οκτωβρίου και 

20
ης

 του μηνός Οκτωβρίου,  την αρ. πρωτ.: 2/73698 /07-11-20202 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  

που αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 08/11/2022. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρακτικά και την απόφαση της Ο.Ε. 739/2022 είχαν οριστεί προσωρινοί ανάδοχοι 

οι εξής οικονομικοί φορείς: 
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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε 

 ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΚΕ   

 ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ 

 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

 ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ 

Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης )  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Στις 13:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει 

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα εξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλους τους εταίρους  

 Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον 

προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), 

αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Πιστοποιητικά του πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. 

 Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα και οικονομική / 

χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2  της 

παρούσας που είναι τα έξής : 

o Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του 

κράτους εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε εμπορία ή 

κατασκευή του προσφερόμενου είδους προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού 

ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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Να προσκομίσουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής των 

συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή τιμολόγια  προς του  φορείς του ιδιωτικού τομέα 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται προς τη Ο.Ε. 

 Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α1: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 322,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 363,86 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α2: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022  (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 1.092,04 € και ΜΕ Φ.Π.Α. 1.234,00 €  και ποσοστό έκπτωσης 

13% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους 

Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α3: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

ποσό 2.490,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.813,70 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α4: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2022 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  με 

ενδεικτικό ποσό                  προ Φ.Π.Α. 12.128,32 € ΜΕ Φ.Π.Α. 13.705,00 € και ποσοστό έκπτωσης 13% στη 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα 

με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Β1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΟΠ 2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 

ΙΚΕ  με ποσό 486,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   549,18 € ΜΕ Φ.Π.Α 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Β2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΚΕ  

με ποσό 17.280,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   19.526,40€ ΜΕ Φ.Π.Α 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Γ1: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022  (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με 

ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 2.101,55 € ΜΕ Φ.Π.Α. 2.374,75 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Γ2: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2022 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό ποσό               προ 

Φ.Π.Α. 7.628,76 € ΜΕ Φ.Π.Α. 8.620,50 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Δωδ/σου. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ1: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά) τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 3.818,77 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά  4.315,21 € με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ2: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022  (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό                             προ Φ.Π.Α. 2.989,04 € ΜΕ Φ.Π.Α. 3.377,57 € και ποσοστό 

έκπτωσης 11,82%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 
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 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά Φ.Π.Α.24%) τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 317,23 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 393,37 με Φ.Π.Α. 24% 

 Να ορίσει οριστίκο ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ4: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

ΔΟΠ 2022 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με 

ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 7.035,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 7.950,00 € και ποσοστό έκπτωσης 10,89%, στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ5: «ΕΙΔΗΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 

19.760,34 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 22.329,18€ με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ6 ΕΙΔΗΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2022  (με τιμές από ελεύθερη αγορά Φ.Π.Α.24%)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. με ποσό 316,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 391,84 με Φ.Π.Α. 24% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ε1: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 

2022 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό 

ποσό προ Φ.Π.Α. 215,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. 243,80 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ε2: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022    (με 

τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό προ 

Φ.Π.Α. 2.696,90 € ΜΕ Φ.Π.Α. 3.047,50 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ε3: «ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με 

τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 720,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 813,60 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ ΣΤ1: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 

2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με ποσό 340,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 384,20 € με 

Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ ΣΤ2: «ΓΑΛΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022    

(με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ 

ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 410,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 463,75 € και ποσοστό έκπτωσης 

1%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους 

Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ ΣΤ3: «ΓΑΛΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ 

ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 5.628,32,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 6.360,00 € και ποσοστό 

έκπτωσης 1%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ1: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 843,10€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 952,70 με Φ.Π.Α. 13% 

ΑΔΑ: 6ΛΒ1Ω1Ρ-ΔΡΔ
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 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ2: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023  (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 2.572,57 € ΜΕ Φ.Π.Α. 2.907,00 € και ποσοστό έκπτωσης 13% 

στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους 

Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ3: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)»,» τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με 

ποσό 7.968,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 9.003,84 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ4: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2023 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε με 

ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 42.864,60€  ΜΕ Φ.Π.Α. 48.437,00  € 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Η1: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΟΠ 2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 

ΙΚΕ  με ποσό1.398,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   1.579,74 € ΜΕ Φ.Π.Α 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Η2: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΚΕ  

με ποσό 34.620,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   39.120,60€ ΜΕ Φ.Π.Α 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Θ1: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό 

ποσό               προ Φ.Π.Α. 5.240,27 € ΜΕ Φ.Π.Α. 5.921,50 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Θ2: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά )», ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσό  1.492,50€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.686,53 με Φ.Π.Α. 13%       

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Θ3: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2023 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ  με ενδεικτικό ποσό               

προ Φ.Π.Α. 21.395,31 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24.176,70 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι1: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά) τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 7.072,30€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 7.991,69 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι2: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023  (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό               προ Φ.Π.Α. 5.789,78 € ΜΕ Φ.Π.Α. 6.542,45 € και ποσοστό έκπτωσης 

12,18%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης 

τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. με ποσό 635,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 787,40 με Φ.Π.Α. 24% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι4: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2023 (με τιμές παρατηρητηρίου)»,  τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό 

ποσό                προ Φ.Π.Α. 28.452,25 € ΜΕ Φ.Π.Α. 32.151,04 € και ποσοστό έκπτωσης 14,60%, στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 
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 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι5: «ΕΙΔΗΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 

54.225,72€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 61.275,06 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι6: «ΕΙΔΗΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

2023  (με τιμές από ελεύθερη αγορά Φ.Π.Α.24%)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. με ποσό 1.516,95 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.881,02 με Φ.Π.Α. 24% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Κ1: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 

2023 (με τιμές παρατηρητηρίου)»,   τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.     με 

ενδεικτικό ποσό            προ Φ.Π.Α. 431,50 € ΜΕ Φ.Π.Α. 487,60 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Κ2: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023    (με 

τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.     με ενδεικτικό ποσό   

προ Φ.Π.Α. 6.472,57 € ΜΕ Φ.Π.Α. 7.314,00 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Κ3: «ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με 

τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.  με ποσό 2.880,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.254,40 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Λ1: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 

(με τιμές από ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ 

ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με ποσό 680,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 768,40 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Λ2: «ΓΑΛΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023    

(με τιμές παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ 

ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 861,25 € ΜΕ Φ.Π.Α. 973,21 € και ποσοστό έκπτωσης 

1%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους 

Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Λ3: «ΓΑΛΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ 

ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με ενδεικτικό ποσό                  προ Φ.Π.Α. 10.787,61 € ΜΕ Φ.Π.Α. 12.190,00 € και 

ποσοστό έκπτωσης 1%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου 
 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2568/23-11-2022 τμήματος Προμηθειών-Διεύθυνσης Οικονομικών, της 

εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της 39
ης

 Έκτακτης δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 (Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων) σύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 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, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 
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197/12.10.2020 τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-

06-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

 Την με 739/2022 (Α.Δ.Α.: ΨΙΞ9Ω1Ρ-ΓΟΒ) απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση του προσωρινού 

μειοδότη η οποία θα προσαρτηθεί στην παρούσα απόφαση σαν παράρτημα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Εγκρίνει το ανωτέρω 03
ο
 Πρακτικό Επιτροπής της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικών οριστικών αναδόχων της «Προμήθειας 

Τροφίμων για τις Δομές  του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

συμπεριλαμβανομένου 435.167,14 με ΦΠΑ 13% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Β) Ορίζει ως οριστικούς αναδόχους ξεχωριστά για κάθε ομάδα τα εξής: 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α1: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» με ποσό 322,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 363,86 με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α2: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022  (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε με ενδεικτικό ποσό προ 

Φ.Π.Α. 1.092,04 € και ΜΕ Φ.Π.Α. 1.234,00 €  και ποσοστό έκπτωσης 13% στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α3: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 2.490,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.813,70 με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Α4: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  με ενδεικτικό ποσό                  

προ Φ.Π.Α. 12.128,32 € ΜΕ Φ.Π.Α. 13.705,00 € και ποσοστό έκπτωσης 13% στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Β1 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΚΕ  με ποσό 486,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   549,18 € ΜΕ Φ.Π.Α 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Β2 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από ελεύθερη 

αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΚΕ  με ποσό 17.280,00 € χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   19.526,40€ ΜΕ Φ.Π.Α 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Γ1: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022  (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 2.101,55 € 

ΜΕ Φ.Π.Α. 2.374,75 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Γ2: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 7.628,76 € 

ΜΕ Φ.Π.Α. 8.620,50 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ1: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές 

από ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 3.818,77 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά  4.315,21 € με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ2: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022  (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό                             

προ Φ.Π.Α. 2.989,04 € ΜΕ Φ.Π.Α. 3.377,57 € και ποσοστό έκπτωσης 11,82%, στη νόμιμα διαμορφούμενη 

ΑΔΑ: 6ΛΒ1Ω1Ρ-ΔΡΔ
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μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές 

από ελεύθερη αγορά Φ.Π.Α.24%)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 

317,23 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 393,37 με Φ.Π.Α. 24%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ4: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό                             

προ Φ.Π.Α. 7.035,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 7.950,00 € και ποσοστό έκπτωσης 10,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ5: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 19.760,34 € χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 22.329,18€ με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Δ6 «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022  (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά Φ.Π.Α.24%)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 

316,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 391,84 με Φ.Π.Α. 24%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ε1: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό προ 

Φ.Π.Α. 215,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. 243,80 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ε2: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022  (με τιμές παρατηρητηρίου)», 

τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 2.696,90 € 

ΜΕ Φ.Π.Α. 3.047,50 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ε3: «ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)», 

τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 720,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 813,60 με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ ΣΤ1: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022 (με τιμές από ελεύθερη 

αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ 

με ποσό 340,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 384,20 € με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ ΣΤ2: «ΓΑΛΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2022    (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ 

ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με ενδεικτικό ποσό  προ Φ.Π.Α. 410,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 463,75 € και ποσοστό έκπτωσης 

1%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους 

Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ ΣΤ3: «ΓΑΛΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2022 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον 

οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με 

ενδεικτικό ποσό   προ Φ.Π.Α. 5.628,32,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 6.360,00 € και ποσοστό έκπτωσης 1%, στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ1: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 843,10€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 952,70 με Φ.Π.Α. 13%. 

ΑΔΑ: 6ΛΒ1Ω1Ρ-ΔΡΔ
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 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ2: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023  (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε με ενδεικτικό ποσό προ 

Φ.Π.Α. 2.572,57 € ΜΕ Φ.Π.Α. 2.907,00 € και ποσοστό έκπτωσης 13% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ3: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 7.968,00 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 9.003,84 με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ζ4: «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε με ενδεικτικό ποσό προ 

Φ.Π.Α. 42.864,60€  ΜΕ Φ.Π.Α. 48.437,00 €. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Η1: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)» τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΚΕ  με ποσό1.398,00 

€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   1.579,74 € ΜΕ Φ.Π.Α 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Η2: «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΚΕ  με ποσό 

34.620,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά   39.120,60€ ΜΕ Φ.Π.Α 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Θ1: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 5.240,27 € 

ΜΕ Φ.Π.Α. 5.921,50 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Θ2: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

από ελεύθερη αγορά )», ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσό  1.492,50€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.686,53 με 

Φ.Π.Α. 13%.       

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Θ3: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ  με ενδεικτικό ποσό  προ Φ.Π.Α. 21.395,31 € 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24.176,70 € και ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι1: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

από ελεύθερη αγορά) τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 7.072,30€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 7.991,69 με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι2: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023  (με τιμές 

παρατηρητηρίου)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό               

προ Φ.Π.Α. 5.789,78 € ΜΕ Φ.Π.Α. 6.542,45 € και ποσοστό έκπτωσης 12,18%, στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

από ελεύθερη αγορά τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 635,00€ χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 787,40 με Φ.Π.Α. 24%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι4: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)»,  τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ενδεικτικό ποσό                

προ Φ.Π.Α. 28.452,25 € ΜΕ Φ.Π.Α. 32.151,04 € και ποσοστό έκπτωσης 14,60%, στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι5: «ΕΙΔΗΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 54.225,72€ χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 61.275,06 με Φ.Π.Α. 13%. 
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 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Ι6: «ΕΙΔΗΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023  (με τιμές από 

ελεύθερη αγορά Φ.Π.Α.24%)», τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσό 

1.516,95 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.881,02 με Φ.Π.Α. 24%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Κ1: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές 

παρατηρητηρίου)»,   τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.     με ενδεικτικό ποσό            

προ Φ.Π.Α. 431,50 € ΜΕ Φ.Π.Α. 487,60 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Κ2: «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023   (με τιμές παρατηρητηρίου)», 

τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.     με ενδεικτικό ποσό   προ Φ.Π.Α. 6.472,57 € 

ΜΕ Φ.Π.Α. 7.314,00 € και ποσοστό έκπτωσης 4,89%, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους Σύμφωνα με το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Κ3: «ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από ελεύθερη αγορά)», 

τον οικονομικό φορέα ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.  με ποσό 2.880,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 3.254,40 με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Λ1: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023 (με τιμές από ελεύθερη 

αγορά)», τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ 

με ποσό 680,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 768,40 με Φ.Π.Α. 13%. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Λ2: «ΓΑΛΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2023    (με τιμές παρατηρητηρίου)», 

τον οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με 
ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 861,25 € ΜΕ Φ.Π.Α. 973,21 € και ποσοστό έκπτωσης 1%, στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

 για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Λ3: «ΓΑΛΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2023 (με τιμές παρατηρητηρίου)», τον 

οικονομικό φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με 
ενδεικτικό ποσό προ Φ.Π.Α. 10.787,61 € ΜΕ Φ.Π.Α. 12.190,00 € και ποσοστό έκπτωσης 1%, στη νόμιμα 

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

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδ/σου. 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται αμέσως, από την αρμόδια υπηρεσία, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.τ.λ., 

επί αποδείξει (άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 περ. β άρθρου 43 του 

ν.4605/19). Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

1. Να κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

2. Να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση 

άσκησης ή έκδοσης απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 

παρ.2 του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 822/2022  

 

 

 

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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        ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

            Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

 

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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