
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 532/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 23
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 18-08-2014 
 

ΘΕΜΑ 38
ο
: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 

   ∆ιαγωνισµού   για   την  <<  Προµήθεια  γευµάτων  για  την  σίτιση  των  

   µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας >> για το σχολικό  

   έτος 2014 – 2015 . 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 18η του µηνός Αυγούστου και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 43098/12-8-2014 
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.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ΠΕΝΤΕ (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

           Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μλεκάνης Μιχαήλ                          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 προεδρεύων εισηγούµενος το 38ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 43135/12-08-2014 έγγραφο της  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα 
εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την   

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

Λυκείου  ∆ράµας» για το σχολικού έτος 2014 - 2015 

 

            Σας στέλνουµε το φάκελο µαζί µε τα Πρακτικά Νο1 και Νο 2 του από 4 Αυγούστου 2014 

δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση 

των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας» για το σχολικό έτος 2014 – 2015, 



µε προσφορά  3,50 € (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) -Σύνολο 2014-2015: 154 ηµέρες x 

371 µαθητές x 3,50 € = 199.969,00 € x 13% ΦΠΑ = 25.995,97 € + 199.969,00 € = 225.964,97 €- 

και µε αρχικό προϋπολογισµό 227.256,20 € ενώ σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής ή κάποιας 

εκδήλωσης του σχολείου η τιµή χρέωσης του σάντουίτς και χυµού σε αντικατάσταση του 

γεύµατος είναι 1,99 € (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) της εταιρείας Αφοί Παπαδόπουλοι 

Ο.Ε. (ΑΦΜ 999001722) και  παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού.  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1  
 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015 

 

Στην ∆ράµα σήµερα την 4η Αυγούστου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα 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 114/2014 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, για να διενεργήσει τον πρόχειρο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την  

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

∆ράµας για το σχολικό έτος 2014-2015», όπως ορίζεται στην 36583/8-7-2014 διακήρυξη του 

∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος,    2) Πετσάνης Γεώργιος      και       3) Λαλές Ευστράτιος 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν δύο 

προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε. 

2 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

 

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 και οι δύο διαγωνιζόµενοι υπέβαλαν πλήρη 

δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

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

στους συµµετέχοντες ότι οι προσφορές τους είναι πλήρης και σύµφωνες µε τους όρους της 

διακήρυξης. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων 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 

 



τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού του συνόλου των διαγωνιζοµένων, δηλαδή 

των ακολούθων: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε. 

2 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

 

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 

 

Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος Πετσάνης Γεώργιος Λαλές Ευστράτιος 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2 

 

 

∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση 

των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου ∆ράµας για το σχολικό έτος 2014-2015 

 

 

Στην ∆ράµα σήµερα την 8
ου

 Αυγούστου 2014 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ.  

συνεδριάσαµε στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 114/2014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής,  προκειµένου να προχωρήσουµε  στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών 

προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 36583/08-

07-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου και οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές µε το υπ’ αριθµ. Πρακτικό 

Νο 1 / 04-08-2014 που αφορούσε  τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διαγωνισµού και 

τη µη υποβολή ενστάσεων µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τους δύο συµµετάσχοντες  

προµηθευτές στο διαγωνισµό.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Βουλγαρίδου Ελένη 

2) Πετσάνης Γεώργιος και 

3) Μιχαήλ Ελευθεριάδης  (αναπληρωτής του Λαλέ Ευστράτιου) 

 

 

   H επιτροπή συνεχίζει την διαδικασία του διαγωνισµού και οµόφωνα προχωρά στο έλεγχο των 

οικονοµικών προσφορών: 

 

Προσφορά Νο 1  --  Αφοί Α. Αντωνίου Ο.Ε. 

 

   Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας Αφοί Α. Αντωνίου Ο.Ε.: 

 

3,51 € ανά µεσηµβρινό γεύµα 

 

    Συνολική προσφορά 200.540,34€  (µη συµπεριλαµβανόµενου του  ΦΠΑ), 226.610,58 € µε 

ΦΠΑ   



 
154 ηµέρες x 371 µαθητές x 3,51 € = 200.540,34 € x 13% ΦΠΑ = 26.070,24 € + 200.540,34 € = 226.610,58 € 

 

Σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής ή κάποιας εκδήλωσης του σχολείου η τιµή χρέωσης του 

σάντουίτς και χυµού σε αντικατάστασης του γεύµατος είναι 1,98 €. 

 

 

Προσφορά Νο 2  --  Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. 

 

   Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. 

 

3,50 € ανά µεσηµβρινό γεύµα 

 

   Συνολική προσφορά 199.969,00 €  (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ), 225.964,97 € µε 

ΦΠΑ 

 
154 ηµέρες x 371 µαθητές x 3,50 € = 199.969,00 € x 13% ΦΠΑ = 25.995,97 € + 199.969,00 € = 225.964,97 € 

 

Σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής ή κάποιας εκδήλωσης του σχολείου η τιµή χρέωσης του 

σάντουίτς και χυµού σε αντικατάστασης του γεύµατος είναι 1,99 €. 

 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ,  µετά τον έλεγχο των οικονοµικών 

προσφορών των δύο προµηθευτών 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Επιλέγει την προσφορά της εταιρείας Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. για το ποσό 3,50  € ανά 

µεσηµβρινό γεύµα (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) και την προσφορά προς 1,99 € (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την προµήθεια σάντουιτς και χυµού σε περίπτωση 

ηµερήσιας εκδροµής ή εκδήλωσης λόγω χαµηλότερης προσφοράς.   

 

Ακολούθως προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισµού και την ανάδειξη του ανωτέρω 

ως µειοδότη προµηθευτή. 

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

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Η επιτροπή 

Βουλγαρίδου Ελένη   Πετσάνης Γεώργιος Μιχαήλ Ελευθεριάδης 
 

  

 

 

 
 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
 
 

 Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 
 
 



 

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

1. Εγκρίνει και Κατακυρώνει  τα  πρακτικά No1 & No2 του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015 , µε ανάδοχο την 

εταιρεία Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε. για το ποσό 3,50  € ανά µεσηµβρινό γεύµα 

(µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) και την προσφορά προς 1,99 € (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την προµήθεια σάντουιτς και χυµού σε 

περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής ή εκδήλωσης λόγω χαµηλότερης προσφοράς.   

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 532/14. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


