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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 7/31-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 50/2017   ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης & 
λοιπών υλικών γραφείου-εντύπων & υλικών 
πολλαπλών εκτυπώσεων-κατασκευών εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα-ειδών ζωγραφικής-μελανιών-τόνερ & λοιπού 
υλικού οικ. ετών 2017-2018»                                                                              

                                                                       
Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 

πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 31-3-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 μ.μ, συνεδρίασε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» μετά από την με 
αριθ. 1310/27-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα 
σύμβουλο και στον Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 14,  δηλαδή :  

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος 1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ  

4. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

5. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

7. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ  

8. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

9. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

10. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

11. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

12. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

13. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ  
 

        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική, Προϊσταμένη Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη, Διευθύντρια 
Διοικητικού-Οικονομικού.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα  της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης 

& λοιπών υλικών γραφείου-εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων-κατασκευών 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα-ειδών ζωγραφικής-μελανιών-τόνερ & λοιπού υλικού οικ. ετών 2017-

2018, το οποίο έχει ως εξής :  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΕΙΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 2017-2018» 
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Στον Τρίλοφο  σήμερα την 28/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα10.30 π.μ. συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο κτίριο διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 19/2017 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

- ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΕΙΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ & 

ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017-2018» (Αριθ. Διακήρυξης 1/2017) 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

2) ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

3  ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΙΑ ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος 
 

1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10.30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που 

κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 
 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί 

να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
 

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. 
 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος 

φάκελος κ.λ.π).  Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις 

ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 7. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι 

εξής: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

2 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

3 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. 

4 ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. 

5 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε 

και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο. 
 

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 
 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  
 

1 Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΥΔ 

2 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΥΔ 

3 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. ΤΕΥΔ 

4 ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. ΤΕΥΔ 

5 ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΕΥΔ 

 

 

ΑΔΑ: 69ΠΛΟΚ76-ΥΦΧ



 3 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα: 

α. Η προσφορά του  Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

β. Η προσφορά του ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ είναι σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

γ. Η προσφορά του RETHINK Α.Ε.Β.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

γίνεται αποδεκτή 

δ. Η προσφορά του ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

γίνεται αποδεκτή. 

ε. Η προσφορά του ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
 

Για την ΟΜΑΔΑ Β η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προσκόμισε δείγματα σε 

συσκευασία πώλησης. Οι εταιρείες ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε και ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

ΒΑΣ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ προσκόμισαν δείγματα σε φύλλα χαρτιού και όχι σε συσκευασία πώλησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 των όρων  διακήρυξης, στον  υποφάκελο  με την ένδειξη τεχνικές 

προδιαγραφές 7.3 δεν αναφέρεται η προσκόμιση δειγμάτων χαρτιού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 των όρων της διακήρυξης  «Εφ’ όσον  ζητηθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης, κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του υποχρεούται να υποβάλλει πλήρη 

δείγματα των υλικών που προσφέρει. Η υποβολή των δειγμάτων αυτών αποσκοπεί στην 

υποβοήθηση της αξιολόγησης των προσφορών και η αποδοχή τους δεν απαλλάσσει, σε καμία 

περίπτωση, τον προσφέροντα από την υποχρέωσή του να παραδώσει υλικά σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών». 

Σύμφωνα με το Γ μέρος της μελέτης «ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» αναφέρεται 

ότι: 

«6) Κάθε προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

δείγματα και δήλωση  ότι το  χαρτί που προσφέρει συμφωνεί με τις προδιαγραφές 

7) Τα δείγματα να είναι στις συσκευασίες πώλησής τους». 

Η επιτροπή αξιολόγησης δεν ζήτησε σύμφωνα με το άρθρο 20 των όρων διακήρυξης την 

προσκόμιση δειγμάτων σε συσκευασία πώλησης από τους συμμετέχοντες και προχώρησε στο 

επόμενο βήμα της διαδικασίας αφού έκανε όλους τους ανωτέρω διαγωνιζόμενους αποδεκτούς. 
 

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν 

δεκτοί κατά τα παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των διαμορφώνονται ως εξής: 
 

Για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου (ΟΜΑΔΑ Α) κατέθεσαν 

προσφορές οι παρακάτω : 
 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Προσφερόμενη Τιμή 

1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 3.037,32€ 
2 ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ 1.829,22€ 
3 Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 2.396,26€ 

 

 

Για την προμήθεια εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (ΟΜΑΔΑ Β) κατέθεσαν 

προσφορές οι παρακάτω : 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο  Προσφερόμενη Τιμή 

1 ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ 2.327,11€ 
2 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 2.484,59€ 
3 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2.600,09€ 

 
 

Για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού παιδικών σταθμών, εκπαιδευτικού υλικού 

ΚΔΑΠ, εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, είδη ζωγραφικής (ΟΜΑΔΑ Γ) κατέθεσαν 

προσφορές οι παρακάτω: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Προσφερόμενη Τιμή 

1 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 8.945,23€ 
 

Η  εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ κατέθεσε προσφορά για μέρος της ΟΜΑΔΑΣ Γ που αφορά 

εκπαιδευτικό  υλικό ΚΔΑΠ  και εκπαιδευτικό υλικό ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και επομένως δεν μπορεί 

να γίνει αποδεκτή. 
 

Η εταιρεία Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατέθεσε προσφορά για μέρος της ΟΜΑΔΑΣ Γ 

που αφορά εκπαιδευτικό υλικό παιδικών σταθμών, εκπαιδευτικό υλικό ΚΔΑΠ, εκπαιδευτικό 

υλικό ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και επομένως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 
 

Για την προμήθεια μελανιών-τόνερ & λοιπού υλικού (ΟΜΑΔΑ Δ) κατέθεσαν προσφορές 

ο παρακάτω: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Προσφερόμενη Τιμή 

1 ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ 2.148,92€ 
2 RETHINK Α.Ε.Β.Ε. 3.309,56€ 

 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1.  την υπ’ αριθ. 690/15-2-2017 Διακήρυξη της Προέδρου  

 2.   τις υποβληθείσες προσφορές 

 3.   τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 4.   τις  υπ’ αριθ. 67, 68, 69, 71 αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης 

 5.   τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 

(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 49, 50, 51, 63 αντίστοιχα. 
 

προτείνει προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου : 
 

1) Να κατοχυρωθεί η προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου (ΟΜΑΔΑ Α) 

στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

2) Να κατοχυρωθεί η προμήθεια εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (ΟΜΑΔΑ Β) 

στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 

3) Να κατοχυρωθεί η προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού παιδικών σταθμών, εκπαιδευτικού 

υλικού ΚΔΑΠ, εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, είδη ζωγραφικής (ΟΜΑΔΑ Γ) στην 

εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

4) Να κατοχυρωθεί η προμήθεια μελανιών-τόνερ & λοιπού υλικού (ΟΜΑΔΑ Δ) στην 

εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα,  λαμβάνοντας 
υπόψη  

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  

 την υπ’ αριθ. 690/15-2-2017 Διακήρυξη της Προέδρου του ΝΠΔΔ,  

 το με αριθ. 948/28-2-2017  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου-εντύπων & υλικών 
πολλαπλών εκτυπώσεων-κατασκευών εκπαιδευτικού χαρακτήρα-ειδών 
ζωγραφικής-μελανιών-τόνερ & λοιπού υλικού οικ. ετών 2017-2018 

 τις  υπ’ αριθ. 67, 68, 69 και 71 αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης,  

 τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,  

 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016  

 τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 49, 50, 
51 και 63 

 την εισήγηση του Προέδρου   

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       ομόφωνα   

 
Την έγκριση του με αριθ. 948/28-2-2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου-εντύπων & 
υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων-κατασκευών εκπαιδευτικού χαρακτήρα-ειδών 
ζωγραφικής-μελανιών-τόνερ & λοιπού υλικού οικ. ετών 2017-2018 και την ανάδειξη των 
προσωρινών αναδόχων, ως εξής :  

 

1) Για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου (ΟΜΑΔΑ Α), την  

εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

2) Για την προμήθεια εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (ΟΜΑΔΑ Β), την 

εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 

3) Για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού παιδικών σταθμών, εκπαιδευτικού υλικού 

ΚΔΑΠ, εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, είδη ζωγραφικής (ΟΜΑΔΑ Γ), την εταιρεία 

ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

4) Για την προμήθεια μελανιών-τόνερ & λοιπού υλικού (ΟΜΑΔΑ Δ), την εταιρεία ΑΦΟΙ 

ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ, γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  50/2017. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
                                                                                           ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  

    

ΑΔΑ: 69ΠΛΟΚ76-ΥΦΧ
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