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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

327/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 
 

Κατακύρωση  πρακτικών του  η-
λεκτρονικού  δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γευµάτων για την 
σίτιση των µαθητών του 
Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου 
∆ράµας » για το σχολικό έτος 
2015 - 2016 

 

     
         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 22ας Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 40628/17-09-
2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας 
, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 

 

         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 6 µέλη : 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Σολάκης Άγγελος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ  
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
      
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3.       Ζαχαριάδης Παύλος    
 
 

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 

 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας, 

γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. αντιπρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα  
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           O κ. αντιπρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 39312/10-09-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Κατακύρωση  πρακτικών του  ηλεκτρονικού  
δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γευµάτων για την σίτιση 
των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας » για το σχολικό έτος 2015 - 
2016»,  και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

        Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει 
όπως παρακάτω: 

 

        «Σας στέλνουµε το φάκελο µαζί µε τα Πρακτικά Νο1 και Νο 2 του από 1 

Σεπτεµβρίου 2015 ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – 

Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος 2015 – 2016, µε προσφορά  3,38 € (µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) -Σύνολο 2015-2016: 154 ηµέρες x 350 µαθητές x 3,38 

€ τιµή προσφοράς προµηθευτή = 182.182,00 € x 23% ΦΠΑ(41.901,860 €) = 224.083,86 

€- και µε αρχικό προϋπολογισµό 233.365,44  € ενώ σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής 

ή κάποιας εκδήλωσης του σχολείου η τιµή χρέωσης του σάντουίτς και χυµού σε 

αντικατάσταση του γεύµατος είναι 2,00 € (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) της 

εταιρείας Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. (ΑΦΜ 999001722) και  παρακαλούµε για την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.» 
 

Το από 01-09-2015 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως παρακάτω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα     01-09-2015, οι παρακάτω υπογράφοντες: 
1) Μελιάδης Μιλτιάδης 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος 
δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ) για το 
έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 14/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 6Ρ3ΥΩ9Μ-81Τ) προχωρήσαµε στη διενέργεια του 
ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτή για την «προµήθεια γευµάτων για την 
σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας» για το 
σχολικό έτος 2015-2016», συνολικού προϋπολογισµού διακοσίων τριάντα τριών 
χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (233.365,44 
€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
υπ’αριθµ. 32204/29-7-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 14457. Η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 26-8-
2015 και ώρα 10:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 14457 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
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σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο 
διαγωνισµό προσφορά από τους παρακάτω οικονοµικούς φορείς:  

  

α/α Οικονοµικός φορέας 
Ηµ/νία & ώρα 

Υποβολής προσφοράς 

1 
SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
24/08/2015 12:41:14 

2 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 26/08/2015 08:18:30 

 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν 
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια δύο εκ των 
µελών της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρµα του 
συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος 
της Επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν ο 
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της  προσφοράς µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό του. Επισηµαίνεται ότι ο 
υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη 
∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του 
∆ιαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ειδικότερα τού 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους 
µοναδικούς α/α συστήµατος: 

 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  �ροσφοράς 

συστήµατος 

1 
SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
17583 

2 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 17726 

 

Επίσης, αναφορικά µε το περιεχόµενο των προσφορών η Επιτροπή επισηµαίνει ότι 
αυτές περιελάµβαναν τους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και διάφορα 
επισυναπτόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των οποίων εξήχθησαν από το 
σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 

Α. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α προσφοράς 
συστήµατος 17583 που υποβλήθηκε από την εταιρεία SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 

36563/25-8-2015, η εταιρεία SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ προσκόµισε εµπρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από την ίδια. 

 

Β. Ονοµασίες επισυναπτόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά µε α/α 
προσφοράς συστήµατος 17726 που υποβλήθηκε από την ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ 
ΟΕ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 

37262/28-8-2015, η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ προσκόµισε εµπρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο. 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι και οι δύο προσφορές είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης. 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά» θα 
πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους 
διαγωνιζόµενους µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για 
την υποβολή ενστάσεων. 
              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή 
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού και των δύο διαγωνιζοµένων, 
ήτοι: 
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α/α Οικονοµικός φορέας 

Α/Α  

�ροσφοράς 

συστήµατος 

1 
SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
17583 

2 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 17726 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Μελιάδης Μιλτιάδης 

 Λαλές Ευστράτιος 

                Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος 

 

Το από 07-09-2015 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως παρακάτω: 

                                                                         
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο2 

 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 7-9-2015, και ώρα 08:00 οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης 
2) Λαλές Ευστράτιος 
3) Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος 
 

δηµοτικοί υπάλληλοι, µέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ) για το 
έτος 2015 σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 14/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 6Ρ3ΥΩ9Μ-81Τ) προχωρήσαµε στην αποσφράγιση της 
οικονοµικής προσφοράς του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτή για την 
«Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – 
Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος 2015-2016», συνολικού προϋπολογισµού 
διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
τεσσάρων λεπτών (233.365,44 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υπ’αριθµ. 32204/29-7-2015 διακήρυξη του 
∆ηµάρχου. 
Ο διαγωνισµός της /ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 14457.  

Σύµφωνα µε το Νο1/31-8-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, οι 
προσφορές των οποίων οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» είναι πλήρεις και σύµφωνοι µε τους όρους της διακήρυξης είναι οι 
ακόλουθες: 
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α/α Οικονοµικός φορέας 
Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

1 
SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
17583 

2 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 17726 

 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
της οικονοµική προσφοράς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Στη 
συνέχεια δύο εκ των µελών της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας 
χωριστά, σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
οικονοµικές προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο 
σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε Μέλος της Επιτροπής), οι οικονοµικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος 
«Οικονοµική Προσφορά» των προσφορών των δύο διαγωνιζόµενων που 
συµµετέχουν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό του. 

Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας 
SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε µορφή .pdf την 
εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υπογεγραµµένη. Η 
εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το επισυναπτόµενο 
ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του οποίου εξήχθη από το σύστηµα έχουν, 
αναλυτικά, ως εξής: 
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Όσον αφορά το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς της ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή περιελάµβανε σε µορφή .pdf 
την εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» ψηφιακά υπογεγραµµένη. Η 
εκτύπωση «Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή» και το επισυναπτόµενο 
ηλεκτρονικό αρχείο, η ονοµασία του οποίου εξήχθη από το σύστηµα έχουν, 
αναλυτικά, ως εξής: 

 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης το κριτήριο κατακύρωσης για την 

σίτιση του Μουσικού Σχολείου είναι η χαµηλότερη τιµή γεύµατος. Η τιµή γεύµατος 
ανά διαγωνιζόµενο έχει ως εξής: 

 

α/α Οικονοµικός φορέας 
Τιµή γεύµατος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
SPECIAL (ΣΠΕΣΙΑΛ) Ε∆ΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
3,43 

2 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 3,38 

 

Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 32204/29-7-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το Νο1/31-8-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

• την προσφερόµενη τιµή 

• τα άρθρα 15, 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 

• το ότι οι προσφερόµενες τιµές βρίσκεται εντός των ορίων του ενδεικτικά 
προϋπολογιζόµενου ποσού.  

 

εισηγείται οµόφωνα 
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την κατακύρωση του διαγωνισµού και την ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια 
γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας 
για το σχολικό έτος 2015-2016 στην ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ γιατί υπέβαλλε 
προσφορά σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η διακήρυξη και παράλληλα προσέφερε την 
χαµηλότερη τιµή γεύµατος  (3,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). 
Η προσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 182.182,00 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 
των 224.083,86 € 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  η Επιτροπή έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                      Μελιάδης Μιλτιάδης 

                                           Λαλές Ευστράτιος 

                                                          Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος 

 

       Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

• Εγκρίνει   και  κατακυρώνει τα πρακτικά 1 & 2 του διαγωνισµού της επιτροπής 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του 
Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας » για το σχολικό έτος 2015 - 2016, που  
διεξήχθηκαν την Τρίτη 01-09-2015 & ∆ευτέρα 07-09-2015 αντίστοιχα και  κατά των 
οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον κάτωθι προµηθευτή : 

 

• Στην ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ γιατί υπέβαλλε προσφορά σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζει η διακήρυξη και παράλληλα προσέφερε την χαµηλότερη τιµή γεύµατος (3,38 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ). 
Η προσφερόµενη τιµή ανέρχεται στο ποσό των 182.182,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. Η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 224.083,86 € 

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