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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τρεις (23) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 95409/3623/21-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κασσής Μιχαήλ, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας συλλογής προσφορών για την 
προµήθεια γραφικών ειδών και φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 
94 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 93672/6922/19-
12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93769/3538/19-12-2011 στον φάκελο 
14/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα το πρακτικό της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την προµήθεια γραφικών ειδών και 
φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2012 και εισηγείται την κατακύρωσή του. 
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Στο ως άνω, από 16-12-2011 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η αξιολόγηση των προσφορών, για την προµήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4. 

Η Επιτροπή, µέχρι την 15/12/2011, δέχτηκε τις προσφορές των : 

Α. Για τα γραφικά είδη : 

� 1/ Α. & Σ. ΛΥΓΟΥΡΑ Ο.Ε. 

� 2/ ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΗ Ο.Ε. 

� 3/ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

� 4/ Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

� 5/ ΧΑΡΤΕΞ Α.Ε. και 

� 6/ ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D),  

Από την αξιολόγηση των προσφορών, η οποία έγινε µε κριτήριο την τιµή ενός εκάστου των 
ειδών αναλυτικά, όπως αναγράφονταν στη σχετική πρόσκληση, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη κατάσταση, προέκυψε ότι η συνολική προσφορά του ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-
∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D)  (13.122,42 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%), είναι η χαµηλότερη όλων των 
άλλων και βεβαίως η πλέον συµφέρουσα. Η αξιολόγηση έγινε σε σχέση µε την συνολική 
αξία, που προκύπτει από το γινόµενο της τιµής µονάδας και της επί µέρους ποσότητας, η 
οποία, εκ των προτέρων, ήταν καθορισµένη. 

Η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της διαδικασίας συλλογής προσφορών για τα 
γραφικά είδη, στον ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D) , επειδή η προσφορά του 
είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά, για το σύνολο των ειδών. 

Β. Για το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 : 

� 1/ Α. & Σ. ΛΥΓΟΥΡΑ Ο.Ε., 

� 2/ ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΗ Ο.Ε., 

� 3/ Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

� 4/ ΧΑΡΤΕΞ Α.Ε. και 

� 5/ ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Από την αξιολόγηση των προσφορών, για το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη κατάσταση, προέκυψε ότι η προσφορά της ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε., για το χαρτί 
MULTI COPY A4 80 γρ. (2,69 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%) είναι η χαµηλότερη. 

Η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της διαδικασίας συλλογής προσφορών για το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, στην ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε., επειδή η προσφορά της είναι η πιο 
συµφέρουσα οικονοµικά.». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1112/23-12-2011) 

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα της διαδικασίας συλλογής προσφορών για την προµήθεια 
γραφικών ειδών και φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2012, σύµφωνα µε το από 16-12-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 7), ως εξής: 

Α. Για τα γραφικά είδη: στον ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D), επειδή η 
προσφορά του είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά, για το σύνολο των ειδών, ήτοι ποσό 
13.122,42 € πλέον Φ.Π.Α. 23% και  



Α∆Α: ΒΟΝ07Λ9-0ΙΜ 

 - 3 - 

Β. Για το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4: στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», 
επειδή η προσφορά της για το χαρτί MULTI COPY A4 80 γρ. είναι η πιο συµφέρουσα 
οικονοµικά, ήτοι ποσό 2,69 € (ανά δεσµίδα) πλέον Φ.Π.Α. 23% και  

Εγκρίνει την σύναψη συµβάσεων µε τον ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D) για 
την προµήθεια γραφικών ειδών και µε την εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», για 
την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2012, µε ποσό προσφοράς 13.122,42 € πλέον 
Φ.Π.Α. 23% για τα γραφικά είδη και 2,69 € (ανά δεσµίδα) πλέον Φ.Π.Α. 23% για το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί MULTI COPY A4 80 γρ. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 
1111 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων). 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


