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ΠΡΟΣ 
 Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικών Νο 1, και  Νο2,  πρόχειρου διαγωνισµού  
για την « Προµήθεια Γραφικής Ύλης»  
                                        
 
    Με την υπ’ αριθ.259/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προµήθεια  
Γραφικής Ύλης και οι τεχνικές προδιαγραφές της από Ιούνιο 2012  
µελέτης της Οικονοµικής υπηρεσίας καθώς και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης. 
    Στις 21/9/2012   συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την « Προµήθεια Γραφικής 
Ύλης», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 11/2012 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
Στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος 2 συµµετέχοντες: α) ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ 
και β) ∆ΗΜ. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε. Ε και η επιτροπή συνέταξε το από 
21/9/2012 πρακτικό Νο1 , στο οποίο έκανε δεκτό µόνο την 
εταιρεία ∆ΗΜ. ΚΛΕΙ∆Α & ΣΙΑ Ε. Ε  
 
  Στις 28/9/2012 η επιτροπή ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης 
προσφορών αποσφράγισε την   οικονοµική προσφορά   της 
εταιρείας ∆ΗΜ. ΚΛΕΙ∆Α & ΣΙΑ Ε. Ε  και συνέταξε το πρακτικό Νο2, 
σύµφωνα µε το οποίο η  προσφορά της ήταν ύψους 22.185,01 € 
πλέον ΦΠΑ 23% 5.102,55, ήτοι σύνολο 27.287,56€. 
   
Τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας . 
  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 Νο 2, της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης  
 
    2.- Να ληφθεί σχετική απόφαση  για την κατακύρωση ή όχι του 
διαγωνισµού . 
 
Συν. Τα πρακτικά Νο 1 & 2 του εν λόγω διαγωνισµού 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 



 
 

 


