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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό 2/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ -  ΦΤΥΗΚΟΤ 

(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ) 

 

ΘΔΜΑ 5
Ο
  :  «Λήτη απόθαζηρ για απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ζίηιζηρ  

ηυν παιδιών πος θα ζςμμεηέσοςν ζηο ππόγπαμμα «Αθλοπαισνιδιέρ 
2011» μεηά ηην αξιολόγηζη ηυν ςποβληθένηυν πποζθοπών  από 

ηην ηπιμελή Επιηποπή ζςλλογήρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών» 
 
 

 

 

ήκεξα ζηηο 17/06/2011 θαη ώξα 15.00 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλωθεινύο 

Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ ύζηεξα από ηελ 14-06-2011 πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.., 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 

1492/17.08.2007 Σεύρνο Β΄). 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ ήηαλ 

παξόληα επηά (7) κέιε,  

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ  

Ξπξηδάθεο Παληειήο  Υαξνθόπνο Παληειήο 

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα 

            Κνληνιέωλ ηπιηαλόο        Γαιάλεο Γεκήηξηνο 

Καξέιιαο Παλαγήο        Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Ρέγγνο Ηωάλλεο  

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο  
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Ζ νξηζζείζα από ην Γ. . ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ. ηξηκειήο επηηξνπή, 
απνηεινύκελε από ηνπο: όθε Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ– Αληηπξόεδξν 

ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ., Ησάλλε Ρέγγν – κέινο θαη Γεκήηξε Γηακαληόπνπιν- κέινο, 
κε έξγν ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξηώλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ παηδηώλ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Αζινπαηρληδηέο 2011», πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Γεκνηηθή 
Θνηλόηεηα ηνπ Λ. Φπρηθνύ ζπλεδξίαζε. Ζ επηηξνπή αθνύ δηάβαζε ηηο 

πξνζθνξέο , πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ. κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 
ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ,ηηο παξνπζίαζε ζην 

 Γ. . ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ 
 
 

 ΓΙΑ ΣΗ ΙΣΙΗ: 

1η ΠΡΟΦΟΡΑ Φ. ΧΑΡΙΗ & ΙΑ Ο.Ε. «ΜΑΗ ΚΑΦΕ» 

Γεύκα 2 ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

Γεπηέξα:   

1) άληνπηηο Κπαγθέηα – γαινπνύια, ηπξί edam, ηπξί 

θεθαινγξαβηέξα, ηνκάηα, γαιιηθή ζαιάηα. 

2) Γηανύξηη παηδηθό ή παγσηό   

Σξίηε: 

1) Σπξόπηηα θνπξνύ 

2) Γηανύξηη παηδηθό ή παγσηό 

Σεηάξηε: 

1) 1 ζνπβιάθη θαιακάθη ή 2 κηθξά 

2) Σνκάηα + αγγνύξη 

3) Γηανύξηη παηδηθό ή παγσηό 

Πέκπηε: 

1) άληνπηηο Θξνπαζάλ κεγάιν 150 gr – δακπόλ, ηπξί edam, ληνκάηα, 

γαιιηθή ζαιάηα. 

2) Γηανύξηη παηδηθό ή παγσηό 

Παξαζθεπή: 

1) Σπξόπηηα θνπξνύ 

2) Γηανύξηη παηδηθό ή παγσηό 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΛΝ0-ΡΗΘ



Δλαιιαθηηθά γεύκαηα: 

1) Φξνύην (κπαλάλα, ξνδάθηλν, κήιν) αληί γηανύξηη ή παγσηό 

2) Κηθξό Ληνλαη 

3) Φσκάθη ηύπνπ burger αληί κπαγθέηαο ή θξνπαζάλ 

 

Θόζηνο: 3,20 €+ 13% ΦΠΑ = 3,67 € 

2η ΠΡΟΦΟΡΑ Φ. ΧΑΡΙΗ & ΙΑ Ο.Ε. «ΜΑΗ ΚΑΦΕ» 

Γεύκα 1 ηεκαρίνπ πνπ πεξηιακβάλεη: 

Γεπηέξα:   

άληνπηηο ζηξνγγπιό ή  κπαγθέηα – γαινπνύια, ηπξί edam, ηπξί 

θεθαινγξαβηέξα, ηνκάηα, γαιιηθή ζαιάηα. 

Σξίηε: 

Σπξόπηηα θνπξνύ 

Σεηάξηε: 

1 ζνπβιάθη θαιακάθη ή 2 κηθξά ηνκάηα + αγγνύξη 

Πέκπηε: 

άληνπηηο Θξνπαζάλ κεγάιν 150 gr – δακπόλ, ηπξί edam, ληνκάηα, 

γαιιηθή ζαιάηα. 

Παξαζθεπή: 

      Σπξόπηηα θνπξνύ 

ε όια ηα παηδηά ζα δίλεηαη θαζεκεξηλά δσξεάλ έλα κπνπθαιάθη λεξό. 

Θόζηνο: 2,50 € + 13% ΦΠΑ = 2,87 € 

3η ΠΡΟΦΟΡΑ Subs Treds Salads 

Γεύκα 3 ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

1) Chicken breast diced 

2) Ham + Cheese 

3) Turkey + Cheese 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΛΝ0-ΡΗΘ



4) Greek Style (mayo,lettuce, feta cheese, tomato, cucumber, olives) 

5) 3 – Cheeses 

All sandwiches are prepared to order and include: Mayonnaise, Lettuce, 

and tomato. 

Variety of Juice 

1) Orange 

2) Mixed Juice 

Fruit 

1) Apple  

2) Peach 

3) Apricot 

Θόζηνο: 3,40 € + 13% ΦΠΑ αλά άηνκν ηελ εκέξα 

4η ΠΡΟΦΟΡΑ EVENTS ATELIER  

Γεύκα 2 ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

1) Κπόκπα ςσκάθη κε θξέκα Φηιαδέιθεηα, γαινπνύια θαη γαιιηθό 

καξνύιη 

2) Γαιιηθή κπαγθέηα κε γξαβηέξα, δακπόλ, βνύηπξν θαη ζαιάηα 

3) Παλίλη ςσκάθη κε πνιηό ειηάο, πάξηδα, θέηα θαη ληνκάηα 

4) Κπόκπα ςσκάθη κε θνηνζαιάηα 

5) Club κε καγηνλέδα, ηπξί, δακπόλ, γαινπνύια, κπέτθνλ θαη chips 

6) Φσκάθη hot dog κε θέηζαπ θαη ινπθάληθν 

7) Σπξόπηηα ρεηξνπνίεηε αηνκηθή 

8) Υαξηνπεηζέηα πνιύρξσκε πνιπηειείαο, πηξνπλάθη πιαζηηθό 

Kόζηνο αλά άηνκν/εκέξα: 3.50€  + 13% ΦΠΑ = 3.95€ 

ΔΠΗΓΟΡΠΗO πνπ πεξηιακβάλεη: 

Φξνύην, δειέ, θέηθ, cookies (0,50) αλά άηνκν. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΛΝ0-ΡΗΘ



Θόζηνο:0.50 € αλά άηνκν ηελ εκέξα 

5ε   ΠΡΟΦΟΡΑ  COFFEE BREAK  

Γεύκα 2 ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

     Θαζεκεξηλά (ΠΔΛΘΖΚΔΡΟ) ΘΑ ΠΡΟΦΔΡΟΛΣΑΗ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΑ ΣΑ: 

1) ΑΛΣΟΤΗΣ ΕΑΚΠΟΛ ΣΤΡΗ ΒΟΤΣΤΡΟ ΚΑΡΟΤΙΗ  

2) ΑΛΣΟΤΗΣ ΓΑΙΟΠΟΤΙΑ ΣΤΡΗ Χ ΚΗΥ 

3) ΑΛΣΟΤΗΣ ΘΑΠΛΗΣΟ ΣΤΡΗ ΒΟΤΣΤΡΟ ΚΑΡΟΤΙΗ 

4) ΣΟΣ ΕΑΚΠΟΛ ΣΤΡΗ ΒΟΤΣΤΡΟ 

5) ΣΤΡΟΠΗΣΣΑ ΦΟΙΗΑΣΑ 

6) ΦΧΚΑΘΗ HOT DOG, ΙΟΤΘΑΛΗΘΟ ΑΡΑΒΗΘΖ ΠΗΣΣΑ. 

Σα πην πάλσ ζα ζπλνδεύνληαη κε θνκκαηάθηα θξνύησλ ή παγσηάθηα ή 

γηανύξηη θαζώο επίζεο θαη κε ραξηνπεηζέηεο, θνπηαιάθηα ή  όηη άιιν 

ρξεηαζηεί γηα ην service. 

H εηαηξεία κπνξεί ζα παξέμεη θαη εγθαηαζηήζεη  ηνλ κεραλνινγηθό 

εμνπιηζκό πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 9 εβδνκάδσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Θόζηνο: 2,4  € + 13% ΦΠΑ = 2,71 € + ΦΠΑ  

Ζ επηηξνπή αθνύ κειέηεζε θαη αμηνιόγεζε ηηο πξνζθνξέο πξόηεηλε ζην Γ. 

. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία  Coffee Break γηα ηε 
ζίηηζε ησλ παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

αζινπαηρληδηώλ. 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Φ.  έρνληαο ιάβεη ππόςε ηα 

παξαπάλσ, όπσο επίζεο όηη ην έξγν «Αζινπαηρληδηέο 2011» είλαη απνιύησο 
απηνρξεκαηνδνηνύκελν θαη δελ επηβαξύλεη θαη’ νπδέλα ηξόπν ηνλ Γήκν, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ομόφωνα 
 
 
 

Πσο εγθξίλεηαη ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν γηα 
ηελ ζύκβαζε έξγνπ κε ηελ εηαηξία Coffee break γηα ηελ ζίηηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζινπαηρληδηώλ. 
 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΛΝ0-ΡΗΘ



 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 16/2011 

 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.                                                  ΓΑΝΗΖΛ- ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ . 

                                                                             ΓΑΛΑΝΖ Γ. 

                                                                             ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ Δ. 

                                                                             ΓΑΣΟ Α. 

                                                                             ΚΟΝΣΟΛΔΧΝ ΣΤΛΗΑΝΟ 

                                                                             ΚΑΡΔΛΛΑ ΠΑΝΑΓΖ 

                                                                             ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ 

                                                                             ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ. 

 

Απόζπαζκα εμαρζέλ από ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. 

 

 

 

               ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π. 
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