
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 85/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 7
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 6-3-2014 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Κατακύρωση των πρακτικών του δηµοσίου ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 6η του µηνός Μαρτίου 2014 και ώρα 11.30 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 12975/28-2-2014  
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Χλιάρα Παναγιώτα 
 

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

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 12999/28-2-2014 
έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  
του  ∆ήµου  το οποίο λέει τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση των πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»   

 

 



 
 

   
  

 

            Σας στέλνουµε το φάκελο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 και Πρακτικό 

Νο 2, του από 16 Ιανουαρίου 2014 δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια Τροφίµων & Λοιπών Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου» για τις ανάγκες 

του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Πρόσωπου ∆ήµου ∆ράµας καθώς και της ∆ΕΚΠΟΤΑ µε 

κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & 

Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για τα 

ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, και ψάρια (νωπά και κατεψυγµένα) ενώ για τα υπόλοιπα 

είδη µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

 

Οι προµηθευτές που αναδείχτηκαν µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών: 

 

1. Σεβδά Αικατερίνη του Αχιλλέα  (ΑΦΜ  --  139701185) µε προσφορές στα 

πακέτα: 

• Πακέτο 1 (Τρόφιµα {Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικό 

Παντοπωλείο}) χαµηλότερη τιµή 75.580,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 79.865,20  € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 2 (Έλαια -  {Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικό 

Παντοπωλείο}) έκπτωση 2% στο ελαιόλαδο και 3% στο ηλιέλαιο και µε 

αρχικό προϋπολογισµό 52.878,00  € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 6 (Έλαια του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 2% στο 

ελαιόλαδο και 3% στο καλαµποκέλαιο και µε αρχικό προϋπολογισµό 

14.805,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

2. Αλωνίδης Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΦΜ --  016983934) µε προσφορές στο 

πακέτο: 

• Πακέτο 5 (Είδη Οπωροπωλείου του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 

έκπτωση 11% και µε αρχικό προϋπολογισµό 15.105,50 € (χωρίς ΦΠΑ). 

3. Κιοσσές Αργύριος & Σία Ο.Ε. (ΑΦΜ --  082928714) µε προσφορές στο πακέτο: 

• Πακέτο 3 (Είδη Αρτοποιίας του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 

χαµηλότερη τιµή 13.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 

16.040,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

4. Κραστάνας Απόστολος του Ανέστη (ΑΦΜ  --  042186639) µε προσφορά στο 

πακέτο: 

• Πακέτο 4 (Είδη Ιχθυοπωλείου του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 

έκπτωση 0,03%  και µε αρχικό προϋπολογισµό 7.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Παρακαλούµε για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 

 

        Στη συνέχεια σας διαβάζω το Πρακτικά του διαγωνισµού που έχουν ως 
εξής: 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο1 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 16η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 

του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 16/2014 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον ανοικτό µειοδοτικό 

διαγωνισµό για την  «Προµήθεια τροφίµων & λιοπών αναλώσιµων ειδών 

παντοπωλείου» όπως ορίζεται στην 76075/17-12-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Βουλγαρίδου Ελένη, 

2) Κιοσσές Ιωάννης και 

3) Λαλές Ευστράτιος 

 

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας οι 

ακόλουθες προσφορές: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νο5 

2 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ Νο2 και Νο6 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν 

πέντε προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

3 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νο3 

4 ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Νο4 

5 ΓΟΥΝΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. Νο1 

6 ΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο5 

7 ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Νο1, Νο2, Νο 5 και Νο 6 

 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία 

της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά 

στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο 

βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 

µονογράφησαν και σφραγίστηκαν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον 

έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι ένας  εκ των 

διαγωνιζόµενων δεν υπέβαλε πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στη διακήρυξη. 

 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ προσκόµισε τα δικαιολογητικά της 

προσφοράς µόνο σε µια σειρά πρωτοτύπων ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 



 
 

   
  

 

άρθρου 2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι: «Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι 

προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα 

φέρει τις εξής ενδείξεις…..» 

 
Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι προσφορές που είναι πλήρης και σύµφωνες 

µε τους όρους της διακήρυξης είναι οι κάτωθι: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νο5 

3 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νο3 

4 ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Νο4 

5 ΓΟΥΝΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. Νο1 

6 ΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο5 

7 ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Νο1, Νο2, Νο 5 και Νο 6 

 

Έπειτα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι η  

προσφορά που παρουσιάζει  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και 

κατά συνέπεια απορρίπτεται  σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4, του 

άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ είναι του  κάτωθι διαγωνιζόµενου: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ Νο2 και Νο6 

 

                Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για τους διαγωνιζόµενους των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και 

ώρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που 

προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 

              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  

 

εισηγείται οµόφωνα 

 
α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των  ακόλουθων  

διαγωνιζόµενων  και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλε προσφορά:  

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νο5 

3 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νο3 

4 ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Νο4 

5 ΓΟΥΝΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. Νο1 

6 ΑΛΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο5 

7 ΣΕΒ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Νο1, Νο2, Νο 5 και Νο 6 

 

 

β. την απόρριψη της προσφοράς του ακόλουθου διαγωνιζόµενου δεδοµένου ότι 

παρουσιάζει  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, 

του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ Νο2 και Νο6 



 
 

   
  

 

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 

συνεδρίαση.   

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 Η επιτροπή 

Βουλγαρίδου Ελένη Κιοσσές Ιωάννης Λαλές Ευστράτιος 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα την 25
η
 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 

16/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας, για να προχωρήσει 

στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών που υποβλήθηκαν 

στον ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια «Τροφίµων & λοιπών 

αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου» όπως ορίζεται στην 76075/17-12-2013 διακήρυξη 

του ∆ηµάρχου και κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε το από 16-01-2014 πρακτικό της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών και αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 

∆ιαγωνισµού.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ελένη Βουλγαρίδου 

2) Γεώργιος Γεωργούδης (αναπληρωτής του Ιωάννη Κιοσσέ)  

3) Ευστράτιος Λαλές 

 

Σύµφωνα µε την 76075/17-12-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου κριτήριο 

κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά και ψάρια (νωπά και 

κατεψυγµένα) είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης 

τιµών του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη 

τροφίµων η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη 

χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης.  

Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε 

το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης για τα πακέτα 2, 4, 5, 6 και τη χαµηλότερη τιµή 

για τα πακέτα 1 και 3, ανά πακέτο, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 



 
 

   
  

 

α/α 
Ονοµατεπώνυµο/ 

Επωνυµία 

 

Πακέτο 1 
Τρόφιµα 

(Κατάστηµα 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - 

Κοινωνικό  

Παντοπωλείο) 

 

Χωρίς ΦΠΑ 

 

 

Πακέτο 2 
Έλαια 

(Κατάστηµα 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης - 

Κοινωνικό  

Παντοπωλείο) 

 

 

Πακέτο 3 
 

 

 

Είδη 

Αρτοποιίας 

ΝΠ∆∆ 

 

 

Χωρίς ΦΠΑ 

 

Πακέτο 4 
 

 

 

Είδη 

Ιχθυοπωλείου 

ΝΠ∆∆ 

 

Πακέτο 5 
 

 

 

Είδη 

Οπωροπωλείου 

ΝΠ∆∆ 

 

Πακέτο 6 
 

 

Έλαια 

ΝΠ∆∆ 

 

 

1 
Σεβδά Α. 

Αικατερίνη 
75.580,00 € 

 

2% 

 
(δύο τοις εκατό 

στο Ελαιόλαδο) 

 

 

3% 

 
(τρία τοις εκατό 

στο Ηλιέλαιο) 

 

-------- -------- 

7%  

 
(επτά τοις εκατό) 

2%  

 
(δύο τοις εκατό 

στο Ελαιόλαδο) 

 

 

3%  

 
(τρία τοις εκατό 

στο 

Καλαµποκέλαιο) 

2 Γουντσίδης Α.Ε. 79.712,50 € -------- -------- -------- -------- -------- 

3 
Παναγιώτης 

Αλωνίδης 
-------- -------- -------- -------- 

 

11% 

 

(έντεκα τοις 

εκατό) 

 

-------- 

4 
Κιοσσές Αργύριος & 

Σία Ο.Ε. 
-------- -------- 13.400,00 € -------- -------- -------- 

5 
Απόστολος 

Κραστανάς 
-------- -------- -------- 

 

0,03% 

 
 (µηδέν κόµµα 

µηδέν τοις 

εκατό) 

 

 

-------- -------- 

6 

Κωνσταντίνος 

∆αγκούλης & Σία 

Ε.Ε. 

-------- -------- -------- -------- 

 

1%  

 
(ένα τοις εκατό) 

 

-------- 

         

      

Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

 

• την υπ’ αριθ. 76075/17-12-2013 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το από 16-01-2014  Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Προµηθειών και αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 

• τα ποσοστά έκπτωσης και τις τιµές που προσφέρθηκαν 

• τα άρθρα 15, 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 

 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

Εισηγείται οµόφωνα 

 
την κατακύρωση της προµήθειας, ανά πακέτο, στους κάτωθι προµηθευτές γιατί 

προσέφεραν το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα πακέτα 2, 4, 5, 6 και τη 

χαµηλότερη τιµή για τα πακέτα 1 και 3: 

 

Αριθµός 

Πακέτου 
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία  

 

Ποσοστό Έκπτωσης  

ή  

Χαµηλότερη Τιµή  

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

1 Σεβδά Α. Αικατερίνη 75.580,00 € 

2 Σεβδά Α. Αικατερίνη 
2%  (Ελαιόλαδο) 

                3%  (Ηλιέλαιο) 

3 Κιοσσές Αργύριος & Σία Ο.Ε. 13.400,00 € 

4 Απόστολος Κραστανάς 
 

0,03% 
 

5 Παναγιώτης Αλωνίδης 

 

11% 

 

6 Σεβδά Α. Αικατερίνη 
2%  (Ελαιόλαδο) 

      3%  (Καλαµποκέλαιο) 

  

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την συνεδρίαση.   

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

     Η επιτροπή 

Ελένη Βουλγαρίδου          Γεώργιος Γεωργούδης          Ευστράτιος Λαλές 
 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά.   
     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,   
έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας 

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

 
1.Κατακυρώνει  τα πρακτικά 1 και  2 του  δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού  
διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

ΕΙ∆ΩΝ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις  
στους προµηθευτές: 
 
 
 

 



 
 

   
  

 

1.Σεβδά Αικατερίνη του Αχιλλέα  (ΑΦΜ  --  139701185) µε προσφορές στα πακέτα: 

• Πακέτο 1 (Τρόφιµα {Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικό 

Παντοπωλείο}) χαµηλότερη τιµή 75.580,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 79.865,20  € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 2 (Έλαια -  {Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικό 

Παντοπωλείο}) έκπτωση 2% στο ελαιόλαδο και 3% στο ηλιέλαιο και µε 

αρχικό προϋπολογισµό 52.878,00  € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 6 (Έλαια του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 2% στο 

ελαιόλαδο και 3% στο καλαµποκέλαιο και µε αρχικό προϋπολογισµό 

14.805,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

2.Αλωνίδης Παναγιώτης του Γεωργίου (ΑΦΜ --  016983934) µε προσφορές στο 

πακέτο: 

• Πακέτο 5 (Είδη Οπωροπωλείου του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 

έκπτωση 11% και µε αρχικό προϋπολογισµό 15.105,50 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

3.Κιοσσές Αργύριος & Σία Ο.Ε. (ΑΦΜ --  082928714) µε προσφορές στο πακέτο: 

• Πακέτο 3 (Είδη Αρτοποιίας του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 

χαµηλότερη τιµή 13.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 

16.040,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

4.Κραστάνας Απόστολοςτου Ανέστη (ΑΦΜ  --  042186639) µε προσφορά στο 

πακέτο: 

• Πακέτο 4 (Είδη Ιχθυοπωλείου του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 

έκπτωση 0,03%  και µε αρχικό προϋπολογισµό 7.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 

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

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 85/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


