
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 140/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 5 - 05 - 2014 
 

Θέµα 2ο:  Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού  
                 διαγωνισµού  για την << Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών  
                 Υλικών Γραφείου &  Υλικού Εκτυπώσεων ( εκτυπωτικό χαρτί Α4 ,  
                   Α3 ) >> 2014 – 2015 του ∆ήµου ∆ράµας . 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 12.30 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 24525/30-4-2014 
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.   Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Γρηγορίου Κυριάκος   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Τερζής Ανέστης     
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 23080/24-4-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 

ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων 

(εκτυπωτικό χαρτί Α4 , Α3» 2014 – 2015  του ∆ήµου ∆ράµας 

 

            Σας στέλνουµε το φάκελο, του από 11 Απριλίου 2014 πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού 

Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 , Α3»  2014 - 2015 του ∆ήµου ∆ράµας, µε προσφορά  

5.564,38 € (πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ  και τριάντα οκτώ  λεπτά) µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ  στο Πακέτο Α΄ (αρχικός προϋπολογισµός 11.000,00 € µε 

ΦΠΑ) του προµηθευτή Κωνσταντίνου ∆. Ιωαννίδη (ΑΦΜ 007618773) και µε προσφορά 

8.594,10 € (οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά) µη 



συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ στο Πακέτο Β΄ (αρχικός προϋπολογισµός 12.500,00 µε ΦΠΑ) 

του ιδίου προµηθευτή και  παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού .  

 

Τα πρακτικά του διαγωνισµού έχουν ως  εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4,Α3 ) 2014-2015 
 
      Στη ∆ράµα, σήµερα την 11η Aπριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ηµαρχείου ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 68/2014 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει τον  πρόχειρο ανοικτό  διαγωνισµό µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Eκτυπώσεων», έτους 2014-2015,  όπως ορίζεται στην 
αριθµ.18977/31-03-2014  διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μαρία Ζεϊτίδου   
2) Ιωάννα Κωνσταντινίδου  και 
3) Γεωργία Κουζούλη  

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών περιήλθε στην Υπηρεσία µας µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας η ακόλουθη 

προσφορά: 

  ΑΡΙΘΜ. 

ΦΑΚΕΛΟΥ  

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.    Β 

 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν 

τέσσερις  (4) προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 

 

  ΑΡΙΘΜ. 

ΦΑΚΕΛΟΥ  

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  Α,Β 

3 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ      Α,Β 

            4 ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ            Α,Β 

            5 Β. ΑΛΑΤΖΑΣ & Χ. ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ Ο.Ε.              Α,Β  

 

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 . 

     Κατά τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι για τους προµηθευτές ΠΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     , ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆Η  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ   
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της εταιρείας  Β. ΑΛΑΤΖΑΣ & Χ. ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ Ο.Ε. όλα τα 
δικαιολογητικά ήταν πλήρη και  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη . 

       Για την εταιρεία   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.   όλα ήταν σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην διακήρυξη εκτός από την εγγυητική επιστολή , στο σώµα της οποίας δεν 
υπήρχε γραµµένο το σηµείο  του άρθρου 2  παράγραφος  6 Β.   Εγγυήσεις  xii.    «ότι ο 
εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης , 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό .Το σχετικό 
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης . » 
     Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο   «Προσφορές χωρίς εγγύηση η χωρίς την  προσήκουσα             
εγγύηση κατά τα ανωτέρω εγγύηση  απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται 
υπ όψη.»  .Εξάλλου η διακήρυξη περιελάµβανε το Παράρτηµα  Α ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   σελ.14 της διακήρυξης  , το οποίο περιείχε  
λεπτοµερέστατο κείµενο για την ακριβή συµπλήρωση της εγγυητικής επιστολής  
συµµετοχής .   
            Μετά από τα παραπάνω , η  Επιτροπή : 
 

                                      εισηγείται οµόφωνα 

 
α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων διαγωνιζοµένων 

και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν προσφορές και αναφέρονται στον κατωτέρω 

πίνακα:  

ΑΡΙΘΜ. 

ΦΑΚΕΛΟΥ  

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

2 ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  Α,Β 

3 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ      Α,Β 

             4 ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ            Α,Β 

             5 Β. ΑΛΑΤΖΑΣ & Χ. ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ Ο.Ε.              Α,Β  

 

β. την απόρριψη της προσφοράς του ακόλουθου διαγωνιζόµενου όσον αφορά το πακέτο 

που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα δεδοµένου ότι παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 

   ΑΡΙΘΜ. 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.    Β 

 

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 

 Μαρία Ζεϊτίδου                  Ιωάννα Κωνσταντινίδου                   Γεωργία Κουζούλη  
 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2 

    

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Στη ∆ράµα  σήµερα  17 Απριλίου  2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 πµ  οι υπογράφουσες : 

1) Ζεϊτίδου Μαρία  

2) Αρµεν Μαρία  και 

 3) Ελπίδα Σαραφίδου   

δηµοτικοί  υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ, 

σύµφωνα µε την 68/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάσαµε  προκειµένου να 

προχωρήσουµε  στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για την «Προµήθεια Γραφικής 

Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (χαρτί Α4, Α3)» έτους 2014-2015  

του ∆ήµου µας,  

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

οικονοµικών προσφορών: 

 

1. Της οικονοµικής προσφοράς του  ΠΑΤΣΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α’  (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείων) µε συνολική προσφορά 6.022,77 € µη 

συµπεριλαµβανόµενου του  ΦΠΑ και 7.408,00 € µε ΦΠΑ  

 

ΠΑΚΕΤΟ Β’ (Υλικό Εκτυπώσεων) µε συνολική προσφορά 8.735,85 € µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 10.745,10 €  µε ΦΠΑ . 

 

2.  Της οικονοµικής προσφοράς του  ΙΩΑΝΝΙ∆Η   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ:    

 

ΠΑΚΕΤΟ Α’ (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείων) συνολική προσφορά µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 5.564,38 € και   6.844,19 €  µε ΦΠΑ. 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β’  (Υλικό Εκτυπώσεων) συνολική προσφορά µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ  

8.594,10 € και 10.570,74 € µε ΦΠΑ. 

 

3.  Της οικονοµικής προσφοράς του ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ∆Η  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α’  (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείων) συνολική προσφορά µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 7.370,47  €  και  9.065,68 € µε ΦΠΑ. 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β’  (Υλικό Εκτυπώσεων)  συνολική προσφορά µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 

9.367,80 € και  11.522,40 € µε ΦΠΑ. 

 

4.  Της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας  Β. ΑΛΑΤΖΑΣ & Χ. ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ Ο.Ε.   

 

ΠΑΚΕΤΟ Α’ (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείων) συνολική προσφορά µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ   6.132,68  €  και  7.543,20  € µε ΦΠΑ.  

 

ΠΑΚΕΤΟ Β’  (Υλικό Εκτυπώσεων) συνολική προσφορά µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 

9.117,75 € και 11.214,83 € µε ΦΠΑ.  

 

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

προσφορών των δύο προµηθευτών 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 



 

Την  κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ  του προµηθευτή    ΙΩΑΝΝΙ∆Η   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   στο: 

ΠΑΚΕΤΟ Α΄ (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείου) λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  

τιµής  στο πακέτο   για  ποσό 5.564,38  €  (µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) και 6.844,19 €  

µε ΦΠΑ  

και  στο: 

ΠΑΚΕΤΟ Β΄ (Υλικό Εκτυπώσεων) λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο   για  

ποσό 8.594,10 € µη  συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 10.570,74 € µε ΦΠΑ. 

 

Η Επιτροπή διαγωνισµού 

  Ζεϊτίδου Μαρία                                    Αρµεν Μαρία                                 Σαραφίδου  Ελπίδα 

 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει 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.Κατακυρώνει  τα πρακτικά Νο1 και  Νο2 του  πρόχειρου ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού  για την << Προµήθεια Γραφικής Ύλης και 

Λοιπών  Υλικών Γραφείου &  Υλικού Εκτυπώσεων ( εκτυπωτικό χαρτί Α4 , 

Α3 ) >> 2014 – 2015 του ∆ήµου ∆ράµας και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν 

ενστάσεις  στον ανάδοχο  ΙΩΑΝΝΙ∆Η   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   στο: 

ΠΑΚΕΤΟ Α΄ (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείου) λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο   για  ποσό 5.564,38  €  (µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) και 6.844,19 €  µε ΦΠΑ  
και  στο: 
ΠΑΚΕΤΟ Β΄ (Υλικό Εκτυπώσεων) λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  
στο πακέτο   για  ποσό 8.594,10 € µη  συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
10.570,74 € µε ΦΠΑ. 
 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας.  
 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 140/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       
 


