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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την « Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ∆ήµου ∆ιονύσου » και 
λήψη σχετικής απόφασης   
 
 
  Με την υπ αριθ 109/16-4-2014 απόφαση  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια της προµήθειας   
« Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ∆ήµου ∆ιονύσου » µε 
την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου  διαγωνισµού.       

Με την υπ’ αριθ.186/2-6-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης 
για την ανάθεση « Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & 
εντύπων ∆ήµου ∆ιονύσου » , ποσού 34.760,85  σε βάρος των  
ΚΑ 10.6612.0001 , 10.6613.0002, 10.6614.0001, µε τις   
ονοµασίες  « Προµήθεια Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου » , « Προµήθεια χαρτιού εντύπων κλπ αναλωσίµων 
»και « Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου » αντιστοίχως   
και β) η  από 30-4-2014  µελέτη   και οι όροι διακήρυξης 
του πρόχειρου   διαγωνισµού . 
 

 
 Με την υπ αριθ 1288/18753/5-6-2014 απόφαση ∆ηµάρχου  
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 24/6/2014 . 
 
 Την 24/6/2014 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ∆ήµου ∆ιονύσου » που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 85/2014  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  προκειµένου να διενεργήσει τον  
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω 
προµήθειας  και συνέταξε το από 24/6/2014   πρακτικό Νο1. 

Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθαν και 
έλαβαν   µέρος( 5) πέντε  ενδιαφερόµενοι :  



α)GENESIS ADVERTISING ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΠΕ  µε αριθ πρωτ 20837/23-6-2014  
β) Γ& Χ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο. Ε  µε αριθ πρωτ20910/23-6-2014  
και εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού  
γ) ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α. Ε  
δ) ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε 
ε) Π&Φ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο. Ε  
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η  
GENESIS ADVERTISING ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΠΕ, είχε ληγµένη Φορολογική ενηµερότητα, για τον λόγο 
αυτό αποκλείστηκε από την συνέχεια του διαγωνισµού.   
Για τις υπόλοιπες εταιρείες Γ& Χ ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο. Ε, ΚΟΤΤΗΣ 
ΧΑΡΤΙΚΑ Α. Ε,  ∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε και  Π&Φ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Ο. Ε τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη. 
 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην 
αποσφράγιση  των  τεχνικών  προσφορών, οι οποίες ήταν  
σύµφωνες µε τους όρους διακήρυξης .  
Ακολούθως η Επιτροπή του διαγωνισµού όρισε ότι το άνοιγµα 
των Οικονοµικών προσφορών θα γίνει στις 30-6-2014 . 
 
Στις 30-6-2014 η Επιτροπή διαγωνισµού αποσφράγισε τις 
οικονοµικές  προσφορές των συµµετεχόντων  και συνέταξε το 
από 30/6/2014   πρακτικό Νο2  οι οποίες παρατίθενται στον 
παρακάτω συνηµµένο πίνακα:  
 
   ( συγκεντρωτικός πίνακας ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Ποσά µελέτης 
µε ΦΠΑ 23 %  

Ποσό σε € µε 
ΦΠΑ 23% 

 

ΟΜΑ∆Α Α 
( γραφική ύλη )  

  

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 
15.277,66 

8120,93 
 

ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 9.160,97 

 

Π. & Φ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε 

 
7.227,22 

 
 

 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

( φωτοτυπικό χαρτί – 
έντυπα )  

 

 

 

Γ & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε 
19.483,00 10.526,34 

 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 
 

12.723,92 

Π. & Φ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε 

 10.365,21 
 

 
 
 
 
 



Μετά τα παραπάνω η επιτροπή πρότεινε  την κατακύρωση των 
προς προµήθεια ειδών στις οµάδες Α , Β  καταγράφονται  
στον παρακάτω πίνακα  :  
 
Εταιρεία  
 

Οµάδα Α και  
Υποκατηγορία 
(γραφική ύλη )  
 

Οµάδα Β και 
 Υποκατηγορία 
(φωτοτυπικό χαρτί  
και έντυπα )   

Συνολική 
τιµή µε 
ΦΠΑ  
 

Π&Φ  
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
Ο. Ε 

 
7.227,22 
 

 10.365,21 
             

17.592,43 

 
Στις 1/7/2014 πρωτοκολλήθηκε η υπ αριθ 21894/1-7-2014 
εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α. Ε, κατά 
του συµµετέχοντα Π&Φ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Ο. Ε, διότι τα 
προσφερόµενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές  
Η επιτροπή του διαγωνισµού στις 11/7/2014 συνέταξε την 
απο 22748/11-7-2014 γνωµοδότηση σύµφωνα µε την οποία  
απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α. Ε , 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης  
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 
προτείνεται: 
 
  1.- Η έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 και της υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 22748/11-7-2014 γνωµοδότησης της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
  2.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « Προµήθεια 
γραφικής ύλης – µικροαντικειµένων γραφείου – 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων» για τις οµάδες Α και 
Β στην εταιρεία  Π&Φ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο. Ε , αντί του συνολικού 
ποσού  17.592,43 .  

3.-T ην αποδέσµευση:  α) ποσού 6695,79€  από τον Κ. Α 
10.6612.0002 µε την ονοµασία « Προµήθεια γραφική ύλης και 
λοιπά υλικά γραφείου» β) ποσού 961,49 από τον Κ. Α 
10.6614.0003 µε την ονοµασία « Λοιπές προµήθειες  ειδών 
γραφείου », γ) ποσού 2.752,56  από τον Κ. Α 10.6613.0003 
µε την ονοµασία « Προµήθεια χαρτιού , εντύπων κλπ 
αναλωσίµων», και δ) ποσού 2214,00 από τον Κ. Α 
25.6613.0005 µε την ονοµασία « Προµήθεια εντύπων  και 
υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » 
 
Συν.  

1)  Τα υπ αριθ Νο 1,2, πρακτικά και της υπ΄αριθ. πρωτ 
22748/ 11-7-2014 γνωµοδότησης της Επιτροπής 
∆ιενέργειας  του  εν λόγω διαγωνισµού 

2)  Η από  προσφορά της εταιρείας  ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α. Ε 
   3)  Η από  προσφορά της εταιρείας Π&Φ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο. Ε 

       
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 



 
 

 
 


