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Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του δήµου». Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15α του µήνα Απρίλη του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9η πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 5766/11-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από 
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10). Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες 
ήταν:  
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β), Καραλιόπουλος Σωτήρης, δ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Μεζίκης 
Βασίλειος,  µέλος στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος ζ) , Λεµονίδου ∆έσποινα.   
 
Απόντες: Σουσλόγλου Νικόλαος, Σιώπης Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης.  
 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών το 
ιστορικό της δηµοπρασίας ήτοι: 
Με την µε αριθµό 096/11-03-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού και µε την µε αριθµό 049/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική 
έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  

Στις 04/04/13, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές υποψήφιων 
αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρίες: 

1. ΚΟΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΛΑΖ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 5363/04-04-13 
2. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, διακρ.τίτλος GRAFIS MON. ΕΠΕ, αριθµ.πρωτ. 

προσφοράς 5366/04-04-13 
3. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 5362/04-04-13 

 
‘Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων». 
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
4. Την υπ’ αριθµό 477/13 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
6.  Το από 04/04/13 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 
7.  Το από 05/04/13 πρακτικό, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
8. Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 

παρ. 5 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο 
ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, 
Αγγελιοφόρος της Κυριακής). Επίσης είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήµου. 



9. Το γεγονός ότι η εταιρία µε επωνυµία ΚΟΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΛΑΖ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, σύµφωνα µε το από 
04/04/13 πρακτικό της επιτροπής, δεν έγινε δεκτή για την συνέχιση του διαγωνισµού, δεδοµένου 
ότι τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν δεν είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα σύµφωνα µε το 
άρθρο άρθρο 9 της µε αριθµό 477/13 διακήρυξης 

10. Το από 09/04/13 πρακτικό της επιτροπής, άνοιγµα οικονοµικών προσφορών 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 
Α) Να εγκρίνει το από 09/04/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων. 
 

 Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρία µε επωνυµία ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, διακρ.τίτλος GRAFIS MON. ΕΠΕ, ΑΦΜ 997567710 και ∆.Ο.Υ 
Καλαµαριάς, συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο 
λεπτών (25.696,42€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους 
ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις 
δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                         Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει το από 09/04/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων  
για την «Προµήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήµου». 
 
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού στην εταιρία µε επωνυµία ΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, διακρ.τίτλος GRAFIS MON. ΕΠΕ, ΑΦΜ 997567710 και ∆.Ο.Υ 
Καλαµαριάς, της οποίας η προσφορά συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (25.696,42€) είναι συµφέρουσα για τον ∆ήµο, δεδοµένου ότι 
κατατέθηκαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές 
του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού.  
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  66/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
   
Αποστολίδου Μαρία 
                                                        Αµπελόκηποι  15/4/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 


