
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 258/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  27
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 8-11-2011 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Κατακύρωση πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια ετήσιας ποσότητας γάλακτος στους εργαζοµένους του ∆ήµου έτους 

2012» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 8 του µηνός Νοεµβρίου  2011 και ώρα 14.00 
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 61063/2-11-2011 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
O κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Κλήθηκε ο επόµενος κατά 
σειρά κ.Νικολαιδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε ότι δεν µπορεί να παρευρεθεί. Έτσι 
κλήθηκε   και παρευρέθει ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος     
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Γρηγορίου Κυριάκος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     
Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 60166/27-10-2011 έγγραφο  της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την Κατακύρωση πρακτικού ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ετήσιας ποσότητας γάλακτος στους 

εργαζοµένους του ∆ήµου έτους 2012» 

,και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος   παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το 
πρακτικό του  διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια,  το οποίο έχει ως εξής: 
 

                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
                         ***************************** 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΕΥΚΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 

ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ      ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012. 

ΑΔΑ: 45ΒΧΩ9Μ-7ΛΦ



 
      Στη ∆ράµα σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00    , τα µέλη της       
επιτροπής διαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ  , συγκεντρωθήκαµε προκειµένου να ξεκινήσει ο 
ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ετήσιας ποσότητας λευκού 
φρέσκου πλήρους παστεριωµένου αγελαδινού γάλακτος στους εργαζοµένου του 
∆ήµου ∆ράµας έτους 2012 , σύµφωνα µε τους όρους της 185/2011  απόφασης 
Οικονοµικής  επιτροπής . 

         Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται για την παραπάνω προµήθεια  45.980,00 
κουτιών ,σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου (190 εργαζόµενοι χ22 κουτιά 
ανά άτοµο =4.180 κουτιά χ 11 µήνες =45.980,00 κουτιά ) .  
     Μέχρι την ώρα λήξης παραλαβής προσφορών που ορίσθηκε µε την περίληψη της 
διακήρυξης  δηλ. την 10:00 πµ παρουσιάσθηκε ένας  (1) εκπρόσωπος εταιρείας και 
συγκεκριµένα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ  Α.Ε.  
   Η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα την έναρξη του διαγωνισµού και ξεκινά  η 
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

   Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της  παραπάνω  εταιρείας που συµµετέχει  στον 

διαγωνισµό ,  τα µέλη της επιτροπής διαπιστώνουν  ότι , από τα  δώδεκα   ζητούµενα 

δικαιολογητικά  , όλα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη .  

   Ακολούθως τα µέλη της επιτροπής  προχωρούν  στο άνοιγµα της µοναδικής 
οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  Α.Ε. 
   Η  επιτροπή οµόφωνα επιλέγει  την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας προς 0,94 
ευρώ ανά κουτί του ενός (1) λίτρου λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωµένου 
αγελαδινού  γάλακτος (του ΦΠΑ µη συµπεριλαµβανοµένου ) . 
   Ακολούθως προτείνει  την κατακύρωση του διαγωνισµού  και την ανάδειξη ως προµηθευτή 

της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  Α.Ε.  

         Η επιτροπή διαγωνισµού                       

            1. Μιλτιάδης Μελιάδης,  2. Ειρήνη Βουλγαρίδου   , 3. Αθανάσιος  Μόσχου      
                 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και λαµβάνοντας 
υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 

1.Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό  του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 

για την προµήθεια ετήσιας ποσότητας γάλακτος στους εργαζοµένους του ∆ήµου 

έτους 2012» στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  Α.Ε  προς 0,94 €  ανά κουτί 

σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου (του ΦΠΑ µη συµπεριλαµβανοµένου ) 

  2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
         ∆ράµας 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 258/2011 
  

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος    Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

ΑΔΑ: 45ΒΧΩ9Μ-7ΛΦ


