
1  

                                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           ΤΝΕΔΡΙΑΗ 35
η
 

     ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                 της 19-09-2017 

    ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

  Αριθμ.Απόυασης: 444                                      ΘΕΜΑ:                                  
 

 

 

 
 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζκ. 35/2017 ζπλεδξηάζεσο ηεο  
                Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αηγάιεσ 

 
    ην Αηγάιεσ θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 19/09/2017, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00                       
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, θαηόπηλ ηεο                         
αξηζκ.πξση. 30186/08-09-2017 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ απηήο, ε νπνία δόζεθε ζε θάζε έλα 
κέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη 
λόκηκε απαξηία, αθνύ από ην ζύλνιν ηωλ ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έμη (6) ήηνη: 
 

         Παξόληεο                              Απόληεο  
1. Γηάλλα Υξηζηόγινπ (Αληηδήκαξρνο, Πξόεδξνο Ο.Δ.)    1. Γεωξγόπνπινο Κωλζηαληίλνο (ηαθηηθό κέινο) 
2. Κωλζηαληίλνο Αγγειόπνπινο (ηαθηηθό κέινο)            2. Aλαζηάζηνο αξάληνπ (ηαθηηθό κέινο) 
3. Eπζύκηνο Εάραξεο (ηαθηηθό κέινο)              3. Παξαθεπή Γάγθα (ηαθηηθό κέινο)  
4. Μαιάκω Μαζηξαγγειή-Κνζκίδνπ (ηαθηηθό κέινο) 
5. Ηωάλλεο Γθίθαο (ηαθηηθό κέινο) 
6. Iωάλλεο Γεκνκειέηεο (ηαθηηθό κέινο)                                                                 αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα   

 

ην 16ν ζέκα ηεο Η.Γ., ε Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζέηεη ππόςε ηεο ην αξηζκ.πξση. 
30950/15-09-2017 έγγξαθν ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:                
 

β) Καηαθύξωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ  ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΗΓΩΝ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΛΟΗΠΩΝ 
ΤΛΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΒΗΒΛΗΑΡΗΩΝ ΑΠΟΡΗΑ, ΦΡΑΓΗΓΩΝ Κ.Λ.Π.», ζύκθωλα κε ηελ αξηζκ.5/2017 
(αξηζκ.πξωη.14053) Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηα ηκήκαηα Α (ΔΗΓΖ 
ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΛΟΗΠΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ) & Σ (ΦΡΑΓΗΓΔ), ηνπ παξαπάλω δηαγωληζκνύ 
A.  αο δηαβηβάδω:  
1. Σελ αξηζκ. 5/2017 (αξηζκ.πξση. 14053) Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 72.200,00€ (κε ην Φ.Π.Α. 24%), 
2. Σελ αξηζκ  365/18-07-17 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθαλ νη πξνζσξηλνί  αλάδνρνη γηα 
ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό. 
3. Σα κε αξηζκ.πξση. 30449/12-9-17 δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο εηαηξείαο “SMART 
OFFICE SUPPLIES” & ηα κε αξηζκ. Πξση. 30419/11-9-17 δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο 
εηαηξείαο “ΚΟΣΣΗ ΥΑΡΣΙΚΑ Α.Δ” 
4. Σν από  13/09/2017 Πξαθηηθό – Γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ αλσηέξσ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ην 
νπνίν αμηνινγήζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ησλ εηαηξεηώλ “SMART OFFICE SUPPLIES” & “ΚΟΣΣΗ ΥΑΡΣΙΚΑ 
Α.Δ” 
Β. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ζαο παξαθαιώ, λα ζέζεηε ην ζέκα ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα λα 
απνθαζίζεη:  

α) Έγθξηζε ηνπ από 13/09/2017 Πξαθηηθνύ-
Γλωκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ 
Καηαθύξωζεο ηωλ Απνηειεζκάηωλ. 
β) Καηαθύξωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ  ηνπ ζπλνπηηθνύ 
δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΗΓΩΝ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 
& ΛΟΗΠΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, 
ΒΗΒΛΗΑΡΗΩΝ ΑΠΟΡΗΑ, ΦΡΑΓΗΓΩΝ Κ.Λ.Π.», ζύκθωλα κε 
ηελ αξηζκ.5/2017 (αξηζκ.πξωη.14053) Μειέηε ηνπ 
Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηα ηκήκαηα Α (ΔΗΓΖ ΓΡΑΦΗΚΖ 
ΤΛΖ & ΛΟΗΠΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ) & Σ (ΦΡΑΓΗΓΔ), 
ηνπ παξαπάλω δηαγωληζκνύ 

ΘΔΜΑ: α) Έγθξηζε ηνπ από 13/09/2017 Πξαθηηθνύ-Γλωκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ Καηαθύξωζεο ηωλ 

Απνηειεζκάηωλ. 
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α) Σελ έγθξηζε ηνπ από 13/09/2017 Πξαθηηθνύ - Γλσκνδόηεζεο  ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη  
β) Σελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα κέξνο ηεο Πξνκήζεηαο “ΔΙΓΩΝ γξαθηθήο ύιεο & 
ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ, θσηνηππηθνύ ραξηηνύ,  Βηβιηαξίσλ ΑΠΟΡΙΑ, ΦΡΑΓΙΓΩΝ θ.ι.π” θαη ζπγθεθξηκέλα: 
γηα ην ηκήκα Α (ΔΙΓΗ γξαθηθήο ύιεο & ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ)  ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ, από ηελ  εηαηξεία “ΚΟΣΣΗ 
ΥΑΡΣΙΚΑ Α.Δ” - κε ηηκή πξνζθνξάο 19.781,84 Δπξώ, 
γηα ην ηκήκα  Σ (ΦΡΑΓΙΓΔ) ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ,  από ηελ  εηαηξεία “SMART OFFICE SUPPLIES” κε 
πξνζθεξόκελε ηηκή 926,68 Δπξώ   
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 (παξ. 1), ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», (ΦΔΚ 
114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο-Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο», θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ Ν. 3861/2010 Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ & πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ & απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα 
Γηαύγεηα & άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/13-7-2010, ηεύρνο Α΄), ηνπ Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 
Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α΄147) . 

 
      ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.                                                      
 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, κειέηεζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ  ζέκαηνο θαη έιαβε 
ππόςε ηεο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Σελ έγθξηζε ηνπ από 13-09-2017 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ  γηα 

ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: “ΔΗΓΩΝ γξαθηθήο ύιεο & ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ, θωηνηππηθνύ ραξηηνύ,  

Βηβιηαξίωλ ΑΠΟΡΗΑ, ΦΡΑΓΗΓΩΝ θ.ι.π”  

Β. Καηαθπξώλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα κέξνο ηεο Πξνκήζεηαο “ΔΗΓΩΝ 

γξαθηθήο ύιεο & ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ, θωηνηππηθνύ ραξηηνύ,  Βηβιηαξίωλ ΑΠΟΡΗΑ, ΦΡΑΓΗΓΩΝ 

θ.ι.π” θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα Α (ΔΗΓΖ γξαθηθήο ύιεο & ινηπώλ πιηθώλ γξαθείνπ)  ηνπ 

παξαπάλω δηαγωληζκνύ, ζηελ  εηαηξεία “ΚΟΣΣΖ ΥΑΡΣΗΚΑ Α.Δ” - κε ηηκή πξνζθνξάο 19.781,84 Δπξώ, 

γηα ην ηκήκα Σ (ΦΡΑΓΗΓΔ) ηνπ παξαπάλω δηαγωληζκνύ,  ζηελ  εηαηξεία “SMART OFFICE SUPPLIES” 

κε πξνζθεξόκελε ηηκή 926,68 Δπξώ.    

 

 
            Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 
              ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
                                                                                                  ΓΗΑΝΝΑ ΥΡΗΣΟΓΛΟΤ 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

   ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ & ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 

 

 
ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΤΜΒΡΑΓΑΚΖ 
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