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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  Επιτροπής  παραλαβής και  αξιολόγησης προσφορών του Τ.Δ.Α  Νάουσας». 
ΣΧΕΤ.:  α.) Π.Δ. 352/95 ‘’Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   
                   σήμερα., 
               β)  Υπ΄ αρίθ. 7231/13/1034151 από 03-08-2013 Δ/γη ΑΕΑ/ΚΟΑΔ/ΔΝΣΗ ΕΚΠ/1. 
               γ)  Υπ΄ αρίθ. 7231Α/13/1154478 από 02-08-2013 Δ/γή ΑΕΑ/ΚΟΑΔ/ΔΝΣΗ ΕΚΠ/1 
               δ)  Υπ΄ αρίθ. 17358/13/1135104 από 31-07-2013 Δ/γή Σχολής Αστυφυλάκων. 
               ε)  Υπ΄ αρίθ. 17358/13/1160546 από 03-08-2013 Δ/γή Σχολής Αστυφυλάκων . 
 
1.Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών και με αφορμή το γεγονός της επικείμενης 
έναρξης του Ε΄ εξαμήνου του εκπαιδευτικής Σειράς 2011-2013, 

                                                            ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ 
εξαμελή Επιτροπή Προμηθειών  για την έρευνα αγοράς  και τη συλλογή και  αξιολόγηση  
προσφορών  για  παροχή συσσιτίου τριακοσίων είκοσι πέντε (325) Δοκίμων Αστυφυλάκων στην 
έδρα μας από εταιρίες μαζικής εστίασης catering , κατόπιν άγονου διαγωνισμού της 19-08-2013, 
αποτελούμενη  από  τους : 
Α΄  

1.)  Ανθ/μο ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗ Γεώργιο, ως  Πρόεδρο 
2.)  Αρχ/κα ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο και  

3.)  Αρχ/κα ΣΙΜΙΤΣΗ Απόστολο ως  μέλη,  
με  αναπληρωτές  τους : 

 α.)  Αρχ/κα NTAH Δημήτριο, ως  Πρόεδρο, 
β.)  Αρχ/κα  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο και  

γ.)  Αρχ/κα  ΚΑΛΤΣΗ Λάμπρο ως μέλη. 
Και  Β΄ 

4.) Δόκιμο Αστυφύλακα ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Γεώργιο  
5.) Δόκιμο Αστυφύλακα  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία 

6.) Δόκιμο Αστυφύλακα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 
Οι ανωτέρω δόκιμοι αστυφύλακες (Β΄ Επιτροπή) θα ελέγξουν το πρόγραμμα συσσιτίου της Α΄ 
επιτροπής κατά την επιστροφή τους στο Τ.Δ.Α. Νάουσας για τυχόν τροποποίησή του, ανάλογα με 
την επιθυμία αυτών, δεδομένου ότι τα έξοδα συσσιτίου καταβάλλονται από τους ίδιους. Ως εκ 
τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η παρουσία τουλάχιστον ενός εξ αυτών κατά τη διαδικασία 
αποσφράγισης και έλεγχου των κλειστών φακέλων των προσφορών.  

2.Η ανωτέρω Επιτροπή, να πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια  για τον εντοπισμό προμηθευτών μαζικής εστίασης catering και την εξεύρεση των 
χαμηλότερων τιμών προς όφελος των Δοκίμων Αστυφυλάκων (σιτιζομένων) , σε συνάρτηση 
πάντοτε με την άριστη ποιότητα, ζητώντας εγγράφως, μέσα σε κλειστούς φακέλους, προσφορά 
τιμής ανά ημέρα, κατ΄ άτομο  με  ΦΠΑ, που θα αναγράφουν εξωτερικά την επωνυμία κλπ. στοιχεία 

         Νάουσα, 21 Αυγούστου 2013 
 
ΠΡΟΣ: Σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών. 
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της επιχείρησης, από όσο το δυνατό περισσότερους προμηθευτές. Επισυνάπτεται πρόγραμμα 
συσσιτίου 15 ημερών (δύο εκ των οποίων μόνο με πρωινό), έγκριση επιτροπής Σχολής 
Αστυφυλάκων και ενδεικτικές οδηγίες προσφοράς συσσιτίου.   Επιπροσθέτως, να ζητηθεί από τους 
υποψήφιους προμηθευτές η υποβολή, ταυτόχρονα με την υποβολή της έγγραφης προσφοράς τους 
και φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας μαζικής εστίασης catering της επιχείρησης εκτός του 
κλειστού φακέλου της οικονομικής προσφοράς με τιμή ανά ημέρα συνυπολογιζόμενου ολόκληρου 
του επισυναπτόμενου προγράμματος σίτισης δεκαπέντε (15) ημερών. 
3. Σε κάθε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με προμηθευτή που έχει υποδειχθεί από την παραπάνω 
Επιτροπή, ο νέος προμηθευτής θα υποδεικνύεται και πάλι από την ίδια Επιτροπή και στην 
περίπτωση αυτή θα συντάσσεται εκ νέου πρακτικό για συγκεκριμένα υπό προμήθεια είδη (catering). 

4.Η Επιτροπή να περαιώσει τις εργασίες της  μέχρι τις  26-08-2013. 
5.Η ως άνω Επιτροπή θα καλύψει χρονικά όλη τη διάρκεια του Ε΄ εξαμήνου κατά την περίοδο των 
πτυχιακών εξετάσεων (Σεπτέμβριος 2013) εκπαιδευτικής  σειράς 2011-2013, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο πρόγραμμα συσσιτίου που επιθυμούν οι δόκιμοι αστυφύλακες (15 ημέρες) 

6. Η παραλαβή των κλειστών φακέλων – προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 23-08-
2013 και ώρα 10:00΄ από την ως άνω επιτροπή στην έδρα της Υπηρεσίας μας 2ο χιλ. Ε.Ο. Νάουσας-
Αγ.Νικολάου αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου (με εξουσιοδότηση) και όχι με ταχυδρομική 
αποστολή.    
 
7.Η Σχολή Αστυφυλάκων στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωσή 
της. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
Για ενημέρωσή της 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                      
1.Πρόεδρος και  Μέλη Επιτροπής 
(Τακτικά και  Αναπληρωματικά Μέλη) 
 

 
 

  
    

    
                             

                                                                                                                          
 

Ο   
Διοικητής του Τμήματος 

ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος 
Ανθυπαστυνόμος 
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