
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στην Κοζάνη σήµερα 5-7-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονοµικής 
Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 
και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθµ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι: 
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΜΕΛΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΜΕΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              ΜΕΛΟΣ 
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       ΜΕΛΟΣ 
∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ                                             ΜΕΛΟΣ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ 
όλοι µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου και την αριθµ. 1/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, 
δεδοµένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νοµίµως,   οκτώ από τα εννέα µέλη. Χρέη Προέδρου 
την Οικονοµικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιώνη, η κα. Μουττωτού-∆ιούφα Κυριακή, Προϊστάµενη Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της 
Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάµης Παναγιώτης Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος (έδρα), κα. 
Παρασκευή Μπάθα Προϊσταµένη στο Τµήµα Προµηθειών, ο κ. Τσορµπατζίδης Θεολόγης, ∆/ντής στη 
∆/νση Οικονοµικού (έδρα)  της Π.∆.Μ.  και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη. 
 

4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Απόφαση 470/11 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το 
υπ΄ αριθµ 26237/2069/1-7-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας, µε το 
οποίο στέλνουν στην επιτροπή το µε αρ. 10/30-6-2011 πρακτικό της επιτροπής κρατικών προµηθειών της 
Π.Ε. Φλώρινας προκειµένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών και υλικών». 

Σύµφωνα µε το αρ. 10/30-6-2011 πρακτικό στις 30-6-2011 συγκεντρώθηκαν οι: 
1.-  Αφεντούλα Κουτσουµπίδου, Πρ/νη Τµήµατος της  ∆/νσης ∆/κού Οικ/κού Π.Ε Φλώρινας - Πρόεδρος, 
2.- Μαρία ∆ανιηλίδου, υπάλληλος της ∆/νσης ∆/κού Οικονοµικού Φλώρινας - Μέλος, 
3.- Μαργαρίτα Βιολίδου υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φλώρινας - Μέλος, 
4.- Παντελής Πηλέιδης, υπάλληλος της ∆/νσης Τ.Υ  Π.Ε. Φλώρινας - Μέλος, 
5.- Ιορδάνα Μπανιτσιώτου, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Φλώρινας, Μέλος(Απών) 
 Παρουσία και της Γραµµατέας της Επιτροπής, Ερµιόνης Μπαϊραµίδου, Υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆/κού Οικονοµικού Π.Ε. Φλώρινας, που αποτελούν Μέλη της Επιτροπής Κρατικών  Προµηθειών Π.Ε 
Φλώρινας, που έχει συσταθεί µε το 53/22-02-2011 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
∆υτ. Μακεδονίας  προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών για την 
ανάδειξη προµηθευτή : «Γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών και υλικών,» για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας στο διενεργούµενο Επαναληπτικό Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για το έτος 2011, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ Ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε 
την αρ.9/2011 ∆ιακήρυξη. (Με την αριθµ. 192/11 απόφαση εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού και µε 
την αριθµ. 346/11 απόφαση εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισµού). 

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ7ΛΨ-ΝΙΗ



Στην επιτροπή παραδόθηκαν οι φάκελοι των: 
1)ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣτου Βασιλείου  
2) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑΣ του Οδυσσέα 
3) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ του Παναγιώτη  
 Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την προσφορά του κ., ΙΩΑΝΝΗ 
ΧΡΙΣΤΑΚΗ γιατί δεν υπήρχε Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της 
διακήρυξης 9/2011. 
 Αφού οι λοιποί προσφέροντας γίνονται δεκτοί η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων και βρήκε τα εξής: 
1) ∆ηµήτριος Παπανέστωρας του Οδυσσέα µε Α.Φ.Μ 0022982260 ∆.Ο.Υ Φλώρινας προσέφερε την τιµή-
έκπτωση: 44.677,29€ µε το Φ.Π.Α για όλα τα είδη Βιβλιοπωλείου και τις ποσότητες που προβλέπονται ρητά 
στο άρθρο 13 της  αρ. 9/2011 διακήρυξης. 

2) Θεόδωρος Λαζαρίδης του Παναγιώτη µε Α.Φ.Μ 035636801 ∆ΟΥ Φλώρινας  προσέφερε την τιµή-
έκπτωση 44.963,27€ µε το Φ.Π.Α για όλα τα είδη Βιβλιοπωλείου και τις ποσότητες που προβλέπονται ρητά 
στο άρθρο 13 της αρ.9/2011 διακήρυξης. 

     Η Επιτροπή γνωµοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού για την προµήθεια 
Γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών και υλικών, έπ’ ονόµατι του κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑ µε  συνολική προσφερθείσα τιµή  44.677,29€  µαζί µε το Φ.Π.Α, που ανεδείχθη 
τελευταίος µειοδότης. 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στα µέλη της Επιτροπής προκειµένου 
να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέµατος. Αφού διαπίστωσε πλειοψηφία για το κατεπείγον του θέµατος 
ζήτησε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

Το λόγο πήρε το µέλος κ. Βογιατζής Εµµανουήλ και είπε ότι θα δώσει λευκή ψήφο διότι ο 
διαγωνισµός ήταν πρόχειρος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 

Αποφασίζει 
 
Κατά πλειοψηφία την κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια «Γραφικής ύλης και 

λοιπών συναφών ειδών και υλικών» έπ’ ονόµατι του κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΑ µε  συνολική 
προσφερθείσα τιµή  44.677,29€  µαζί µε το Φ.Π.Α, που ανεδείχθη τελευταίος µειοδότης. Το µέλος κ. 
Βογιατζής Εµµανουήλ έδωσε λευκή ψήφο. 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

  1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             
 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 

  3. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 

  4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

  5. ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 

  6. ∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 
 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ7ΛΨ-ΝΙΗ


