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Απιθμόρ 93 

 

5
η
 ςνεδπίαζη 

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 12
ηρ

 Φεβποςαπίος 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 12
η
 Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώπα 16:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 5/7-2-2020 θαη κεηά 

ηελ από 10/2/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2020, 

ππαγμαηοποίηζη δε αςηήρ ηην Σεηάπηη 12 Φεβποςαπίος 2020, ώπα 16:00, ήιζαλ γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (30) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Γηνλύζεο Πιέζζαο - Πξόεδξνο, 2) Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3) 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4) Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5) Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6) Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7) 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

O θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 93/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Μαξία Φηινπνύινπ θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δελ 

ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 
…………………………………………...…………………………………………………………. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ησλ από 24-01-2020 θαη από 04-02-2020 Πξαθηηθώλ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ "Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" θαη αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ», ζέηνληαο ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1599/06-02-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1578/05-02-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο (Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία 

έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σνλ Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε ησλ από 24-

01-2020 θαη από 04-02-2020 Πξαθηηθώλ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ "Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ 

ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ" θαη αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ» -Λακβάλνληαο ππόςε: -*ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 

20 «Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 

263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ 

Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/ Α’/08.08.2016), -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ72 ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ 

87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 

(ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
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Οδεγίαο 2011/ 85 / ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρύνπλ, -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016)«Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ  

από ηνπο Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη, -*ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, -*ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018(Φ.Δ.Κ. 

133/ηεύρνο Α'/19.07.2018): «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ 

εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο 

[…], -*ηελ αξηζ. 39788/31-07-2018 εγθύθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ "Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.4555/2018" ( Α 1́33), -*ηελ αξ. 1012/19-12-2018 (ΑΓΑ: Φ324ΧΞΙ-ΒΝ3) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ 

εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2019 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξ. 931/2018 Απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), -*ηελ αξ. 291003/15-01-2019 (ΑΓΑ: 6Κ06ΟΡ1Φ-5ΘΥ) απόθαζε 

ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο αξ. 1012/19-12-2018 (ΑΓΑ: Φ324ΧΞΙ-ΒΝ3) απόθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 2019 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξ. 931/2018 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), -*ηελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΙ-ΡΤ4) 

απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ», 

-◊ηελ ππ΄αξηζ. 1/2019δηαθήξπμε - κειέηε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη VIIηεο Γ/λζεο 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ 

γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά νκάδα (ρακειόηεξε ηηκή γηα ην 

ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα).Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο 

θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): -1) 30192700-8, γξαθηθή ύιε – 

Οκάδα Α΄, -2) 30192000-1, πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ – Οκάδα Β΄, -3) 30197643-5, 

θσηναληηγξαθηθό ραξηί – Οκάδα Γ΄ θαη -4) 30199710-0, ηππσκέλνη θάθεινη – Οκάδα Γ΄. -◊ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, -◊ην Πξσηνγελέο Αίηεκα κε 

ΑΓΑΜ: 19REQ005387395 2019-08-02 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -◊ηε δαπάλε ηεο παξνύζαο 

πξνκήζεηαο είλαη πνιπεηή δέζκεπζε, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 151.478,03 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 10-6612.00001, εμόδσλ ν νπνίνο 

ρξεκαηνδνηείηαη από Ιδίνπο Πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: πνζό: 

61.000,00 € γηα ην Οηθνλνκηθό Έηνο 2019 θαη πνζό 90.478,03 γηα ην 2020 ζύκθσλα κε ηελ 

απόθαζε αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο κε αξηζ. 1.448 Β/2019 (ΑΓΑ: Χ9ΛΤΧΞΙ-Υ6Ξ) 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016. -*ην Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 

19REQ005420306 2019-08-09 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*ηελ αξηζ. 349/21-08-2019 κε 

ΑΓΑ:6ΑΥΦΧΞΙ-ΙΧ6 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο θαη ν 

ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», -*ηελ ππ’ αξηζ.50674/30-08-2019 πξνθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ γηα ηνλ ειεθηξνληθό αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ 

(ΑΓΑΜ:19PROC005500123 2019-09-02), ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (ΑΓΑ:64Η9ΧΞΙ-ΑΝ2) ζηηο 02-09-

2019, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 03-09-2019 κε Α/Α πζηήκαηνο:78462, ζην Portal 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηηο 02-09-2019, θαζώο θαη ζε ηέζζεξηο εθεκεξίδεο ζηηο 02 θαη 03-09-2019, 

-*ηελ ππ΄ αξηζ. 60/12-02-2019 (ΑΓΑ:6Μ68ΧΞΙ-9ΞΞ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθό Όξγαλν ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 ησλ 

Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & 
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Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*ηελ ππ΄αξηζ. 

2457/06-09-2019 Πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν)ησλ Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ 

πξνζθνξώλ κέζσ ΔΗΓΗ ήηαλ ε 20-09-2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:30, -*ηελ 

δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεοειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν)ζηηο 26-

09-2019, εκέξα Πέκπηε, ώξα 11:00 π.κ., -◊ηηοεκπξόζεζκεο ππνβιεζείζεο κέζσ ΔΗΓΗ 

ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

α/α Πξνκεζεπηήο 
Ηκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Α/Α πξνζθνξάο 

ζπζηήκαηνο 

1 Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ» 13/09/2019 150803 

2 ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ 18/09/2019 150103 

3 COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗΙ.Κ.Δ. 19/09/2019 151341 

4 

ΔΙΑΓΧΓΔ – ΔΞΑΓΧΓΔ –  

ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΔ ΥΑΡΣΟΤ Γ. ΚΑΙ . 

ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

19/09/2019 151456 

5 
ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΙΧΑΝ. ΔΤΓΔΝΙΑ 

"ΠΟΛΤΣΔΥΝΟ" 
19/09/2019 151522 

6 ΡΟΤΜΠΤ Ι.Κ.Δ. 19/09/2019 151364 

7 ΤΜΔΧΝΙΓΗ ΒΑ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 19/09/2019 150196 

8 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΝΙΚ. ΥΡΗΣΟ –  

"ΣΑΜΔΙΑΚΗ net" 
20/09/2019 150408 

9 ΟΛΓΑΣΟ Μ. ΜΑΡΙΟ 20/09/2019 151319 

-*ηελ Α.Α.Τ. – ΑΠΟΓΔΜΔΤΗ (ΑΓΑ: 6ΙΥ4ΧΞΙ-3ΧΜ) ηεο Β/1.806/2019 πίζησζεο ύςνπο - 

61.000,00 € ζηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 10-6612.00001 (Ίδηνη Πόξνη) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, -*ην από 24-

01-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ 

γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο 

Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

πνπ αθνξά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, κέζσ ΔΗΓΗ, ηνπ 

ππνθαθέινπ "Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά" θαη ζηνλ έιεγρό ηνπ, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλεηαη νκόθσλα: -*ε απνδνρή ησλ πξνζθνξώλ ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

α/α ΔΠΧΝΤΜΙΑ 
Ηκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Α/Α πξνζθνξάο 

ζπζηήκαηνο 

1 Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ» 13/09/2019 150803 

2 ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ 18/09/2019 150103 

3 COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗΙ.Κ.Δ. 19/09/2019 151341 

4 

ΔΙΑΓΧΓΔ – ΔΞΑΓΧΓΔ –  

ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΔ ΥΑΡΣΟΤ Γ. ΚΑΙ . 

ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

19/09/2019 151456 

5 
ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΙΧΑΝ. ΔΤΓΔΝΙΑ - 

"ΠΟΛΤΣΔΥΝΟ" 

19/09/2019 
151522 

6 ΤΜΔΧΝΙΓΗ ΒΑ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 19/09/2019 150196 

7 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΝΙΚ. ΥΡΗΣΟ – 

"ΣΑΜΔΙΑΚΗ net" 

20/09/2019 
150408 

8 ΟΛΓΑΣΟ M. ΜΑΡΙΟ 20/09/2019 151319 
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-θαζώο θαιύπηνπλ ηνπο όξνπο ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη VII 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ώζηε λα ζπλερίζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. -*ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα κε ηελ επσλπκία ΡΟΤΜΠΤ Ι.Κ.Δ. κε αξ. πξνζθνξάο ζπζηήκαηνο 151364/19-09-2019 

θαζώο ν θπζηθόο Φάθεινο κε αξ. πξση. 55866/26-09-2019 θαηαηέζεθε εθπξόζεζκα, ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 22 παξ. α) ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο, ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηεο 

ππεξεζίαο καο. Ο θπζηθόο θάθεινο ζα επηζηξαθεί ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί (Άξζξν 96 παξ.5 ηνπ 

Ν.4412/2012). -*νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο 

θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδην ζην αλσηέξσ πξαθηηθό, ελεκεξώζεθαλ κε ην από 24-01-2020 

ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΗΓΗ, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηεο παξ.2γ ηνπ άξζξν 100 

ηνπ Ν.4412/ 2016, -*ηελ δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ 

ππνθάθεινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ζηηο 27-01-2020, εκέξα Γεπηέξα, θαη ώξα 

12:30 κ.κ., -*ηελ αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

2020 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξηζ. 718/23-12-2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-Φ2Κ 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - β) ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 

2020 ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πόιε»), -*ηελ αξηζ. 47/28-01-2020 (ΑΓΑ: 

Φ1ΓΚΧΞΙ-Υ7Γ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ «Καηάξηηζε Πίλαθα 

ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (ΟΠΓ) 

κε βάζε ηελ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (Δλαιιαθηηθή Πξόηαζε)», -*ηελ 

αξηζ. 11520/04-02-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο 

αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ γηα ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη β) 

Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 Γήκνπ 

Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξηζ. 718/23-12-2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-Φ2Κ Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - β) ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2020 ηεο 

Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πόιε»), -◊ην από 04-02-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν)ηεο 

Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο πνπ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ "Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ" κέζσ ΔΗΓΗ θαη ηνλ έιεγρν 

απηώλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη νκόθσλα: -i. ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΜΑΝΣΑ 

ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ – "ΒΙΒΛΙΟΠΧΛΔΙΟ -ΥΑΡΣΟΠΧΛΔΙΟ", σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο 

πξνκήζεηαο γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην ζύλνιν 

ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Α΄- ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ – CPV: 30192700-8 θαζώο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ 

εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Β΄ - ΔΙΓΗ  ΓΡΑΦΔΙΟΤ - CPV: 30192000-1, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα (ΟΜΑΓΑ Α’: 1.741,82€ + 

ΟΜΑΓΑ Β’: 32.031,25€) έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 33.773,08€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.24%, -ii.ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Ι.Κ.Δ., 

σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ 

ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Γ΄- ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ – CPV: 

30197643-5, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξ. 1/2019 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ 

εηδώλ αλά νκάδα (ΟΜΑΓΑ Γ’) έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 46.963,76 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.24% θαη -iii.ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – 
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«ΗΛΙΟ», σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Γ΄- ΦΑΚΔΛΟΙ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - CPV: 30199710-0, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο 

όξνπο ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε 

ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα (ΟΜΑΓΑ Γ’) έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.061,80 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%. -Παξαθαινύκε όπσο: -1.Δγθξίλεηε ηα από 24-01-2020 

(ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ππνθαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο 

πξνζθνξάο) θαη 04-02-2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ππνθαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

θαη αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ) πξαθηηθά ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ 

(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016) ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο γηα ηελ δηαδηθαζία 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ "Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" κε ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κέζσ 

ΔΗΓΗ. -2.Απνθαζίζεηεηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ επσλπκία 

ΡΟΤΜΠΤ Ι.Κ.Δ. κε αξ. πξνζθνξάο ζπζηήκαηνο 151364/19-09-2019 θαζώο ν θπζηθόο θάθεινο 

κε αξ. πξση. 55866/26-09-2019 θαηαηέζεθε εθπξόζεζκα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 22 

παξ. α) ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο, ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο καο. Ο θπζηθόο 

θάθεινο ζα επηζηξαθεί ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί (Άξζξν 96 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016). -

3.Απνθαζίζεηε ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κέζσ ΔΗΓΗ κε ηνπο θάησζη νηθνλνκηθνύο θνξείο σο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο 

θξίλνληαο ηηο πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο ηνπο πιήξεηο, ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 1/2019 δηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη VII, εληόο 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη πξνζέθεξαλ ηε ρακειόηεξε ηηκή απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά 

νκάδα (ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα)γηα ηελ "Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, 

εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" θαη όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ: -

i)Τπέξ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ – 

"ΒΙΒΛΙΟΠΧΛΔΙΟ -ΥΑΡΣΟΠΧΛΔΙΟ", γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Α΄- ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ – 

CPV: 30192700-8 θαζώο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Β΄- ΔΙΓΗ  ΓΡΑΦΔΙΟΤ - 

CPV: 30192000-1, (ΟΜΑΓΑ Α’ : 1.741,82€ + ΟΜΑΓΑ Β’: 32.031,25€) έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 

33.773,08€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ 

Πνζό νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο αλά νκάδα 

ΟΜΑΓΑ Α΄- 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ –  

CPV: 30192700-8 

ΟΜΑΓΑ Β΄- 
ΔΙΓΗ  ΓΡΑΦΔΙΟΤ –  

CPV: 30192000-1 

Καζαξό πνζό: 1.404,70 € 25.831,65 € 

Φ.Π.Α. 24%:   337,13 €  6.199,60 € 

πλνιηθό Πνζό: 1.741,83 € 32.031,25 € 

-ii)Τπέξ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

Ι.Κ.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην ζύλνιν 

ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Γ΄- ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ – CPV: 30197643-5, έλαληη 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 46.963,76€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη 

πίλαθα: 
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ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗΙ.Κ.Δ. 

Πνζό νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο αλά νκάδα 

ΟΜΑΓΑ Γ΄- 
ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ –  

CPV: 30197643-5 

Καζαξό πνζό: 37.874,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 9.089,76 € 

πλνιηθό Πνζό: 46.963,76 € 

-iii)Τπέξ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – 

«ΗΛΙΟ» γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη 

θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην 

ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο ΟΜΑΓΑ Γ΄- ΦΑΚΔΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - CPV: 30199710-0, έλαληη 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.061,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη 

πίλαθα: 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ» 

Πνζό νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο αλά νκάδα 

ΟΜΑΓΑ Γ΄- 

ΦΑΚΔΛΟΙΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

-   CPV: 30199710-0 

Καζαξό πνζό: 5.695,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 1.366,80 € 

πλνιηθό Πνζό: 7.061,80 € 

Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζύκθσλα κε ην Βηβιίν IV– 

"Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε ύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 

4412/2016. -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο 

πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ. Πέηξνο Φσκάο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή - Αληηδεκάξρνπ θαη ηα από 24-01-2020 θαη 04-02-2020 πξαθηηθά ηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ 

ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ», 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1) Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε ηνπ 

Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» 

ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/ Α’/08.08.2016). 

2) Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 

3) Σνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
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επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ 

4) Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ  από ηνπο Γηαηάθηεο» 

όπσο ηζρύεη 

5) Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 

6) Σν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018(Φ.Δ.Κ. 133/ηεύρνο Α'/19.07.2018): «Γελ απαηηείηαη 

απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο […] 

7) Σελ αξηζ. 39788/31-07-2018 εγθύθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ "Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.4555/2018" (Α 1́33) 

 

θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα θάησζη: 

1) Σελ αξ. 1012/19-12-2018 (ΑΓΑ: Φ324ΧΞΙ-ΒΝ3) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη β) 

Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2019 

Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξ. 931/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 

2) Σελ αξ. 291003/15-01-2019 (ΑΓΑ: 6Κ06ΟΡ1Φ-5ΘΥ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο αξ. 1012/19-12-2018 (ΑΓΑ: Φ324ΧΞΙ-ΒΝ3) απόθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 2019 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξ. 931/2018 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 

3) Σελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΙ-ΡΤ4) απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ 

πεξί «Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

4) Σελ ππ’ αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμε - κειέηε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη VII ηεο Γ/λζεο 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ 

γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά νκάδα (ρακειόηεξε ηηκή γηα 

ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα).Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο 

θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): -1) 30192700-8, γξαθηθή ύιε 

– Οκάδα Α΄, -2) 30192000-1, πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ – Οκάδα Β΄, -3) 30197643-5, 

θσηναληηγξαθηθό ραξηί – Οκάδα Γ΄ θαη -4) 30199710-0, ηππσκέλνη θάθεινη – Οκάδα Γ΄ 

5) Σελ αλαγθαηόηεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα 

6) Σν Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 19REQ005387395 2019-08-02 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

7) Σε δαπάλε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο είλαη πνιπεηή δέζκεπζε, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ 151.478,03 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 10-

6612.00001, εμόδσλ, ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από Ιδίνπο Πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 

θαηαλέκεηαη σο εμήο: πνζό: 61.000,00 € γηα ην Οηθνλνκηθό Έηνο 2019 θαη πνζό 90.478,03 γηα 

ην 2020 ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο κε αξηζ. 1.448 Β/2019 

(ΑΓΑ: Χ9ΛΤΧΞΙ-Υ6Ξ) ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 

8) Σν Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 19REQ005420306 2019-08-09 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

9) Σελ αξηζ. 349/21-08-2019 κε ΑΓΑ:6ΑΥΦΧΞΙ-ΙΧ6 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζνξίζηεθαλ νη όξνη 

ηεο αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

10) Σελ ππ’ αξηζ. 50674/30-08-2019 πξνθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ γηα ηνλ ειεθηξνληθό 

αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
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Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ 

(ΑΓΑΜ:19PROC005500123 2019-09-02), ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (ΑΓΑ:64Η9ΧΞΙ-ΑΝ2) ζηηο 02-

09-2019, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 03-09-2019 κε Α/Α πζηήκαηνο:78462, 

ζην Portal ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηηο 02-09-2019, θαζώο θαη ζε ηέζζεξηο εθεκεξίδεο ζηηο 02 

θαη 03-09-2019 

11) Σελ ππ’ αξηζ. 60/12-02-2019 (ΑΓΑ:6Μ68ΧΞΙ-9ΞΞ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθό Όξγαλν ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 

ησλ Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

& Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

12) Σελ ππ’ αξηζ. 2457/06-09-2019 Πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν)ησλ Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

13) Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ κέζσ ΔΗΓΗ ήηαλ ε 20-09-

2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:30 

14) Σε δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) 

ζηηο 26-09-2019, εκέξα Πέκπηε, ώξα 11:00 π.κ. 

15) Σηο εκπξόζεζκεο ππνβιεζείζεο κέζσ ΔΗΓΗ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ησλ θάησζη 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

 

α/α Ππομηθεςηήρ 
Ζμεπομηνία 

ςποβολήρ πποζθοπάρ 

Α/Α πποζθοπάρ 

ζςζηήμαηορ 

1 Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ» 13/09/2019 150803 

2 ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ 18/09/2019 150103 

3 COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗΙ.Κ.Δ. 19/09/2019 151341 

4 

ΔΙΑΓΧΓΔ – ΔΞΑΓΧΓΔ –  

ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΔ ΥΑΡΣΟΤ Γ. ΚΑΙ . 

ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

19/09/2019 151456 

5 
ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΙΧΑΝ. ΔΤΓΔΝΙΑ 

"ΠΟΛΤΣΔΥΝΟ" 
19/09/2019 151522 

6 ΡΟΤΜΠΤ Ι.Κ.Δ. 19/09/2019 151364 

7 ΤΜΔΧΝΙΓΗ ΒΑ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 19/09/2019 150196 

8 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΝΙΚ. ΥΡΗΣΟ –  

"ΣΑΜΔΙΑΚΗ net" 
20/09/2019 150408 

9 ΟΛΓΑΣΟ Μ. ΜΑΡΙΟ 20/09/2019 151319 

 

16) Σελ Α.Α.Τ. – ΑΠΟΓΔΜΔΤΗ (ΑΓΑ: 6ΙΥ4ΧΞΙ-3ΧΜ) ηεο Β/1.806/2019 πίζησζεο ύςνπο - 

61.000,00 € ζηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 10-6612.00001 (Ίδηνη Πόξνη) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 

17) Σν από 24-01-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο, δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο πνπ αθνξά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξώλ, κέζσ ΔΗΓΗ, ηνπ ππνθαθέινπ "Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – Σερληθή 

πξνζθνξά" θαη ζηνλ έιεγρό ηνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ πποηείνεηαι ομόθυνα:  

 

Α) Ζ Αποδοσή ησλ πξνζθνξώλ ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 
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α/α ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
Ζμεπομηνία 

ςποβολήρ πποζθοπάρ 

Α/Α πποζθοπάρ 

ζςζηήμαηορ 

1 Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ» 13/09/2019 150803 

2 ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ 18/09/2019 150103 

3 COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗΙ.Κ.Δ. 19/09/2019 151341 

4 

ΔΙΑΓΧΓΔ – ΔΞΑΓΧΓΔ –  

ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΔ ΥΑΡΣΟΤ Γ. ΚΑΙ . 

ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

19/09/2019 151456 

5 
ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΙΧΑΝ. ΔΤΓΔΝΙΑ - 

"ΠΟΛΤΣΔΥΝΟ" 

19/09/2019 
151522 

6 ΤΜΔΧΝΙΓΗ ΒΑ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 19/09/2019 150196 

7 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΝΙΚ. ΥΡΗΣΟ – 

"ΣΑΜΔΙΑΚΗ net" 

20/09/2019 
150408 

8 ΟΛΓΑΣΟ M. ΜΑΡΙΟ 20/09/2019 151319 

 

θαζώο θαιύπηνπλ ηνπο όξνπο ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη 

VII θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ώζηε λα ζπλερίζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ήηοι ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.  

 

Β) Ζ Απόππιτη ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΡΟΤΜΠΤ 

Η.Κ.Δ. κε αξ. πξνζθνξάο ζπζηήκαηνο 151364/19-09-2019 θαζώο ν θπζηθόο Φάθεινο κε 

αξ. πξση. 55866/26-09-2019 θαηαηέζεθε εθπξόζεζκα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 22 παξ. α) ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο, ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο 

καο. Ο θπζηθόο θάθεινο ζα επηζηξαθεί ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί (Άξζξν 96 παξ.5 ηνπ 

Ν.4412/2012) 

18)  Οη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο θαηά ην 

πξνεγνύκελν ζηάδην ζην αλσηέξσ πξαθηηθό, ελεκεξώζεθαλ κε ην από 24-01-2020 ζρεηηθό 

έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηεο παξ.2γ ηνπ άξζξν 

100 ηνπ Ν.4412/ 2016 

19) Σε δηελέξγεηα κέζσ ΔΗΓΗ ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθάθεινπ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

(Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ζηηο 27-01-2020, εκέξα Γεςηέπα, θαη ώξα 12:30 μ.μ. 

20) Σελ αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη β) Έγθξηζε 

Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 Γήκνπ 

Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξηζ. 718/23-12-2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-Φ2Κ Απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - β) ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2020 ηεο 

Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πόιε») 

21) Σελ αξηζ. 47/28-01-2020 (ΑΓΑ: Φ1ΓΚΧΞΙ-Υ7Γ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηελ «Καηάξηηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (ΟΠΓ) κε βάζε ηελ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (Δλαιιαθηηθή Πξόηαζε)» 

22) Σελ αξηζ. 11520/04-02-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν 

λνκηκόηεηαο ηεο αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ζρεηηθή ε κε αξηζ. 718/23-12-2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-

Φ2Κ Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - β) ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. 

έηνπο 2020 ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πόιε»). 
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23) Σν από 04-02-2020 Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ (Γλσκνδνηηθό Όξγαλν) ησλ Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ,  πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ 

"Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ" κέζσ ΔΗΓΗ θαη ηνλ έιεγρν απηώλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πποηείνεηαι ομόθυνα:  
i. Ζ ανάδειξη ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΗΧΑΝΝΖ – 

"ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ -ΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟ", υρ πποζυπινού αναδόσος ηεο πξνκήζεηαο 

γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ για ηο ζύνολο ηυν 

ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Α΄- ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ – CPV: 30192700-8 καθώρ και για ηο 

ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Β΄ - ΔΙΓΗ  ΓΡΑΦΔΙΟΤ - CPV: 30192000-1, γηαηί ε 

πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά 

νκάδα (ΟΜΑΓΑ Α’: 1.741,82€ + ΟΜΑΓΑ Β’: 32.031,25€) έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 

33.773,08€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%. 

ii. Ζ ανάδειξη ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ., υρ 

πποζυπινού αναδόσος ηεο πξνκήζεηαο γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ για ηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Γ΄- 

ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ – CPV: 30197643-5, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, 

ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα (ΟΜΑΓΑ Γ’) έλαληη 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 46.963,76€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη  

iii. Ζ ανάδειξη ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα Β. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. – «ΖΛΗΟ», υρ 

πποζυπινού αναδόσος ηεο πξνκήζεηαο γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ για ηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Γ΄- 

ΦΑΚΔΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - CPV: 30199710-0, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα 

(ΟΜΑΓΑ Γ’) έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.061,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% 

 

Δγκπίνει ηα από 24-01-2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ππνθαθέισλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο) θαη 04-02-2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 

ππνθαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ) πξαθηηθά ηνπ 

αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) ησλ Γ/λζεσλ Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ γηα ηελ δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ "Πξνκήζεηα γξαθηθήο 

ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" κε ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό κεηνδνηηθό 

δηαγσληζκό κέζσ ΔΗΓΗ θαη σο εθ ηνύηνπ: 

Α) Αποππίπηει ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΡΟΤΜΠΤ Η.Κ.Δ. κε 

αξ. πξνζθνξάο ζπζηήκαηνο 151364/19-09-2019 θαζώο ο θςζικόρ θάκελορ κε αξ. πξση. 55866/26-

09-2019 καηαηέθηκε εκππόθεζμα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 22 παξ. α) ηεο αξ. 1/2019 

δηαθήξπμεο, ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Ο θπζηθόο θάθεινο επηζηξέθεηαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί (Άξζξν 96 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016).  

Β) Δγκπίνει ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ 
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δηαγσληζκνύ για ηην "Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, ειδών γπαθείος, θυηοανηιγπαθικού σαπηιού 

και θακέλυν αλληλογπαθίαρ για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηυν ςπηπεζιών ηος Γήμος 

Παηπέυν", κε ηνπο θάησζη νηθνλνκηθνύο θνξείο υρ πποζυπινούρ αναδόσοςρ, θξίλνληαο ηηο 

πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο ηνπο πιήξεηο, ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο I έσο θαη VII, εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

θαη πξνζέθεξαλ ηε ρακειόηεξε ηηκή απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά νκάδα (ρακειόηεξε ηηκή γηα ην 

ζύλνιν ησλ εηδώλ αλά νκάδα) θαη ζπγθεθξηκέλα:  

i) Τπέπ ηος πποζυπινού αναδόσος νηθνλνκηθνύ θνξέα ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΗΧΑΝΝΖ – 

"ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ -ΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟ", για ηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Α΄- 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ – CPV: 30192700-8 καθώρ και για ηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Β΄- 

ΔΙΓΗ  ΓΡΑΦΔΙΟΤ - CPV: 30192000-1, (ΟΜΑΓΑ Α’ : 1.741,82€ + ΟΜΑΓΑ Β’: 32.031,25€), 

έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 33.773,08 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη ζύκθσλα κε ηνλ 

θάησζη πίλαθα: 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΗΧΑΝΝΖ 

Ποζό οικονομικήρ 

πποζθοπάρ ανά ομάδα 

ΟΜΑΓΑ Α΄- 

ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ –  

CPV: 30192700-8 

ΟΜΑΓΑ Β΄- 

ΔΗΓΖ  ΓΡΑΦΔΗΟΤ –  

CPV: 30192000-1 

Καζαξό πνζό: 1.404,70 € 25.831,65 € 

Φ.Π.Α. 24%:   337,13 €  6.199,60 € 

πλνιηθό Πνζό: 1.741,83 € 32.031,25 € 

 

ii) Τπέπ ηος πποζυπινού αναδόσος νηθνλνκηθνύ θνξέα COMPASS ROSE 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ., για ηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Γ΄- ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΥΑΡΣΙ – CPV: 30197643-5, έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 46.963,76 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.24% θαη ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖΗ.Κ.Δ. 

Ποζό οικονομικήρ 

πποζθοπάρ ανά ομάδα 

ΟΜΑΓΑ Γ΄- 

ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ ΥΑΡΣΗ 

–  

CPV: 30197643-5 

Καζαξό πνζό: 37.874,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 9.089,76 € 

πλνιηθό Πνζό: 46.963,76 € 

 

iii) Τπέπ ηος πποζυπινού αναδόσος νηθνλνκηθνύ θνξέα Β. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. – 

«ΖΛΗΟ» για ηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ΟΜΑΓΑ Γ΄- ΦΑΚΔΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - CPV: 

30199710-0, έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.061,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 
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ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

Β. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. – «ΖΛΗΟ» 

Ποζό οικονομικήρ 

πποζθοπάρ ανά ομάδα 

ΟΜΑΓΑ Γ΄- 

ΦΑΚΔΛΟΗ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 

-   CPV: 30199710-0 

Καζαξό πνζό: 5.695,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 1.366,80 € 

πλνιηθό Πνζό: 7.061,80 € 

 

Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζύκθσλα κε ην Βηβιίν IV– 

"Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε ύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

 

   Ο Ππόεδπορ               Σα Παπόνηα Μέλη 
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