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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

126/2015 
 

  

ΘΕΜΑ:  
 

Κατακύρωση των πρακτικών του 
πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικ-
τού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης 
και Λοιπών Υλικών Γραφείου & 
Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτι-
κού χαρτί Α4, Α3,) 2015 – 2016» 
του ∆ήµου ∆ράµας 

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 08η  Απριλίου  2015, ηµέρα   
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την προεδρία του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
14405/03-04-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 
που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
 
 

      Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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                Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 14123/01-04-2015 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την κατακύρωση των πρακτικών 
του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικού 
χαρτί Α4, Α3,) 2015 – 2016» του ∆ήµου ∆ράµας, και καλεί αυτήν να αποφασίσει 
σχετικά. 

 

            Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει ότι το ανωτέρω  έγγραφο της 
υπηρεσίας έχει όπως παρακάτω :  
 

         «Σας στέλνουµε το φάκελο, του από 13 Μαρτίου 2015 πρόχειρου (συνοπτικού) 

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών 

Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 , Α3»  2015 - 2016 

του ∆ήµου ∆ράµας, µε προσφορά  5.954,62 € (πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα 

τέσσερα ευρώ  και εξήντα δύο  λεπτά) µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ, 7.324,18 € 

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

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

9.696,13 € (εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά) µη 

συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ, 11.926,24 € µε ΦΠΑ, στο Πακέτο Β΄ (αρχικός 

προϋπολογισµός 14.000,00 µε ΦΠΑ) του ιδίου προµηθευτή και  παρακαλούµε για την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού» .  
 

Το από 13-03-2015 No 1 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως 

παρακάτω: 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 
 

Πρόχειρος (συνοπτικός) ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την 

«Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού 

Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α3 - Α4)» 2015 – 2016  
 

       Στη ∆ράµα, σήµερα την 13η Μαρτίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ηµαρχείου ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ, η οποία 

συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για 

να διενεργήσει τον πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό  µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών 

Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α3 - Α4)», έτους 

2015-2016,  όπως ορίζεται στην µε αριθµό 8784/27-02-2015 διακήρυξη του 

∆ηµάρχου.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Ευστράτιος Λαλές   

3) Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης  
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Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 

περιήλθε στην Υπηρεσία µας οι ακόλουθες προσφορές: 

 

Αρ.  Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Κωνσταντίνος ∆αγκούλης & Σία Ε.Ε.      

2 Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε. 

Την ηµέρα του διαγωνισµού η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων 

προσφορών. Κατατέθηκαν τρείς (3) προσφορές από τους ακόλουθους 

διαγωνιζόµενους προµηθευτές: 

Αρ. Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

3 Κωνσταντίνος Πάτσης του Παναγιώτη  

4 Κωνσταντίνος Ιωαννίδης του ∆ηµητρίου  

5 Β. Αλατζάς &Χ. Μωυσίδης 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.  

       Κατά τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι για τους προµηθευτές: 

   Κωνσταντίνο Πάτση του Παναγιώτη,   

   Κωνσταντίνο Ιωαννίδη του ∆ηµητρίου  

     και τις εταιρείες:   

Β. Αλατζάς & Χ. Μωυσίδης Ο.Ε. 

   Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε.  

  όλα τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη . 

       Για την εταιρεία Κωνσταντίνος ∆αγκούλης & Σία Ε.Ε., αν και όλα τα 

δικαιολογητικά ήταν πλήρη µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη, δεν προσκοµίστηκαν 

εις διπλούν όπως όριζε η διακήρυξη στο άρθρο 2 παρ. 1Α της διακήρυξης. 

         Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο «Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι 

προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο 

αντίγραφα……..».  
 

 Μετά από τα παραπάνω, η  Επιτροπή: 
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

α.     τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 

διαγωνιζοµένων οι οποίοι  αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:  
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Αρ.  Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

2 Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε. 

3 Κωνσταντίνος Πάτσης του Παναγιώτη  

4 Κωνσταντίνος Ιωαννίδης του ∆ηµητρίου  

5 Β. Αλατζάς &Χ. Μωυσίδης Ο.Ε.   
 

 β.  την απόρριψη της προσφοράς του ακόλουθου διαγωνιζόµενου δεδοµένου ότι 

παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 2 

παρ. 1Α της διακήρυξης «Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές 

υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα……..»  

καθώς και του άρθρου 12 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ  «Με ποινή να µην γίνουν 

αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε 

δύο αντίγραφα,……»): 
 

Αρ.  Φακέλου Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 Κωνσταντίνος ∆αγκούλης & Σία Ε.Ε.      
 

Το από 20-03-2015 No 2 πρακτικό της Eπιτροπής  ∆ιαγωνισµού, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Νο 2 
    

Πρόχειρος (συνοπτικός) ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την 

«Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού 

Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α3 - Α4)» 2015 – 2016  
 

Στη ∆ράµα  σήµερα  20 Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ  οι 
υπογράφουσες : 

1) Μιλτιάδης Μελιάδης   

2) Ευστράτιος Λαλές   

3) Θωµάς Πετρίδης  (αναπληρωτής του Ερωτόκριτος Χαιριστανίδης) 

δηµοτικοί  υπάλληλοι, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Προµηθειών 
ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
συνεδριάσαµε  προκειµένου να προχωρήσουµε  στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & 
Υλικού Εκτυπώσεων (χαρτί Α4, Α3)» έτους 2015-2016  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 
6.923,42 € µη συµπεριλαµβανόµενου του  ΦΠΑ και 8.515,80 € µε ΦΠΑ  

 

• ΠΑΚΕΤΟ Β’ (Υλικό Εκτυπώσεων) µε συνολική προσφορά 10.381,70 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 12.769,49 €  µε ΦΠΑ . 
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2.  Της οικονοµικής προσφοράς του  ΙΩΑΝΝΙ∆Η   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ:    

 

• ΠΑΚΕΤΟ Α’ (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείων) συνολική προσφορά µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 5.954,62 € και   7.324,18 €  µε ΦΠΑ. 

 

• ΠΑΚΕΤΟ Β’  (Υλικό Εκτυπώσεων) συνολική προσφορά µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ  9.696,13 € και 11.926,24 € µε ΦΠΑ. 

 

3.  Την οικονοµική προσφοράς της εταιρείας Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.: 
 

• ΠΑΚΕΤΟ Β’  (Υλικό Εκτυπώσεων)  συνολική προσφορά µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 10.747,73 € και  13.219,71 € 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   6.150,67  €  και  7.565,32  € µε ΦΠΑ.  

 

• ΠΑΚΕΤΟ Β’  (Υλικό Εκτυπώσεων) συνολική προσφορά µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ 9.870,18 € και 12.140,32 € µε ΦΠΑ.  

 

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

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 Την  κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ  του προµηθευτή Κωνσταντίνου Ιωαννίδη 

του ∆ηµητρίου στο: 
 

• ΠΑΚΕΤΟ Α΄ (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείου) λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης  τιµής  στο πακέτο   για  ποσό 5.954,62 € µη 
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 7.324,18 €  µε ΦΠΑ  

 

και  στο: 
 

• ΠΑΚΕΤΟ Β΄ (Υλικό Εκτυπώσεων) λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  
στο πακέτο   για  ποσό 9.696,13 € µη  συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 
11.926,24 € µε ΦΠΑ. 

    
Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

        Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του αρθρου 75 
του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της 
υπηρεσίας 

 

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

� Εγκρίνει   και  κατακυρώνει τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού 
Εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α3 – Α4), έτους 2015-2016 » , που  διεξήχθη την 
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου  
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2015, κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στον  Κωνσταντίνο Ιωαννίδη του 
∆ηµητρίου για τα: 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α΄ (Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείου) λόγω χαµηλότερης  
προσφερόµενης τιµής - 5.954,62 € - µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 7.324,18 
€  µε ΦΠΑ και 
 

ΠΑΚΕΤΟ Β΄ (Υλικό Εκτυπώσεων) λόγω χαµηλότερης  προσφερόµενης  τιµής  - 
9.696,13 € -  µη  συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και 11.926,24 € µε ΦΠΑ. 

 

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