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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 7/8-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 83/2017

ΘΕΜΑ:

Έγκριση
εκτέλεσης,
τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου
εκτέλεσης, και όρων
διακήρυξης
δηµοπρασίας για την εκτέλεση της
προµήθειας µε τίτλο : “Προµήθεια
γραφικής ύλης, φωτοαντογραφικού
χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές,
φωτ/κα µηχανηµατα και φάξ ”

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την 8η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 3566/3-2-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του
Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 7 µέλη,
δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Γκιζάρης Στέργιος
3.Καρκατζίνος Νικόλαος
4.Αναγνώστου Πασχάλης
5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Πράτανος Απόστολος
7.Αγοραστούδη Ευγενία
(αναπληρωµατικό µέλος)

ΑΠ Ο ΝΤΕ Σ

1. Γεωργαλή Ζωή
2. Αποστόλου Στυλιανός

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την
υπ’αριθµ. 474/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε την εκτέλεση
της προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού
χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και φαξ», πρ/µού 33.782,55€
(πλέον ΦΠΑ) και 41.890,36€ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Η προµήθεια θα βαρύνει ΚΑ στους προϋπολογισµού των ετών 2017 και 2018,
όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:
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Για τα είδη γραφικής ύλης
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος: 2017
2018
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
10.6612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 7.000,00 €
1.350,00 €
30.6612 ΤΕΧΝΙΚΗ
1.200,00 €
284,00 €
40.6612 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
1.300,00 €
208,34 €
9.500,00
ΣΥΝΟΛΟ:
€ 1.842,34 €
Για τα έντυπα
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
40.6613.001 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.001 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ:
Για το φωτοαντιγραφικό χαρτί
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.002 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
30.6613.002 TEXNIKH
40.6613.002 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

2017
ΠΟΣΟ

2018
ΠΟΣΟ

110,00 €

20,00 €

160,00 €

25,58 €

270,00 €

45,58 €

2017
ΠΟΣΟ

2018
ΠΟΣΟ

4.500,00 €
4.000,00 €
1.700,00 €

900
800
342,52

ΣΥΝΟΛΟ: 10.200,00 €

2.042,52 €

Για τα αναλώσιµα φωτοαντιγραφικών µηχ/των και φαξ
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
2017
2018
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.004 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
7.000,00 €
990,56 €
ΣΥΝΟΛΟ:

7.000,00 €

Για τα αναλώσιµα εκτυπωτών
Προβλεπόµενες πιστώσεις ανά έτος:
Κ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10.6613.005 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ:

2017
ΠΟΣΟ

990,56 €

2018
ΠΟΣΟ

9.000,00 €

999,36

9.000,00 €

999,36

Σύνολο πιστώσεων οικονοµικού έτους 2017: 35.970 €. Η δέσµευση της πίστωσης
θα πραγµατοποιούνταν σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σύνολο πιστώσεων οικονοµικού έτους 2018: 5.920,36 €
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Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας
σύµφωνα µε την αριθ. 34/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου, πρ/µού 33.782,55€ (πλέον ΦΠΑ) και 41.890,36€ ( συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ), καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού και ως τρόπος
εκτέλεσης ο δηµόσιος συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά
βάσει τιµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η µε αρ. 40683/23-11-2016 διακήρυξη
∆ηµάρχου Θέρµης για τη διενέργεια του διαγωνισµού.
Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 1/2017 απόφασή της
ενέκρινε το από 8-12-2016 πρακτικό για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για
την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια γραφικής ύλης,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και
φαξ»» σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής απέρριψε :
 τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙ∆Η Ο.Ε.
 τη συµµετοχή της εταιρίας RethINK Α.Ε.Β.Ε. µε αριθµό φακέλου 4,
ενώ κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων
που έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας
απέρριψε :
 τη συµµετοχή της
επιχείρησης ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
«EMPTIES» µε αριθµό φακέλου 1
 η συµµετοχή της
επιχείρησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
«emulate» µε αριθµό φακέλου 2
και γνωµοδότησε για τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε
τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της
υπ’αριθµ. 34/2016 σχετικής µελέτης (άρθρ. 106 παρ.1α & 5 του Ν.4412/2016)
Με την ίδια απόφαση µαταιώθηκε ο διαγωνισµός για την εκτέλεση της ανωτέρω
προµήθειας και αποφασίστηκε η επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθµ. 34/2016 µελέτης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 1α και παρ. 5 του Ν.4412/2016.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή µε τις υπ’αριθµ. 28/2017 και
53/2017 αποφάσεις της δέσµευσε πίστωση :
α) συνολικού ποσού 29.490,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 81) και
συγκεκριµένα:
1) ποσού 7.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6612 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
2) ποσού 160,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.001 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για την προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
3) ποσού 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.002 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
4) ποσού 5.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.004 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για την προµήθεια αναλωσίµων φωτ/κων και φαξ
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5) ποσού 5.920,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.005 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για την προµήθεια αναλωσίµων φωτ/κων και φαξ
6) ποσού 1.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6612 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
7) ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6613.002 προϋπολογισµού
οικ. Έτους 2017 για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
8) ποσού 1.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6612 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
9) ποσού 110,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6613.001 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για την προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
10) ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6613.002 προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017 για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

β) συνολικού ποσού 6.480,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 συµπληρωµατικές
δεσµεύσεις (α/α 163) και συγκεκριµένα:
1.ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.002 για προµήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού
2.ποσού 1.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.004 για προµήθεια
αναλωσίµων φωτ/καν και φαξ
3.ποσού 3.080,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.005 για προµήθεια
αναλωσίµων εκτυπωτών
4.ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6613.002 για προµήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού
5. ποσού 700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6613.002 για προµήθεια
για την εκτέλεση της προµήθειας.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής
υπηρεσίας και την υπ’αριθ. 8/2017, µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και φαξ»,
πρ/µού 33.782,55€ (πλέον ΦΠΑ) και 41.890,36€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε
δηµόσιο συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης
σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.
Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του Προέδρου και των υπηρεσιών την αριθµ. 8/2017 µελέτη της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου
του Ν. 3463/2006, του Ν.4412/2016, του Ν.3852/2010
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ ΕΙ

οµόφωνα

1. Εγκρίνει την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης,
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και
φαξ», πρ/µού 33.782,55€ (πλέον ΦΠΑ) και 41.890,36€ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ)

ΑΔΑ: 6ΔΠΕΩΡΣ-ΖΒΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της προµήθειας µε
τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων
για εκτυπωτές, φωτ/κα µηχ/τα και φαξ»», σύµφωνα µε την αριθµ. 8/2017
µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
3. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας το δηµόσιο συνοπτικό
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
4. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο σχέδιο διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
Για την διενέργεια του διαγωνισµού θα εκδοθεί διακήρυξη από τον ∆ήµαρχο
Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 83/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

