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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                                          

ΘΕΜΑ : « Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση (σύνταξη - κατάθεση - εκδίκαση) 

αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων Α.Ε.Π.Ο. για τον Αιολικό Σταθμό Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 

συνολικής ισχύος 34,5 MW και των υποστηρικτικών έργων αυτού στη θέση “Τούρλα – 

Βλιτοτσούμαρο” (Δ. Λαμιέων και Δ. Μακρακώμης)(Αιολικό ΟΙΤΗΣ)». 

 

 

Tίθενται υπόψη σας : 

  1. Η αρ. 29/24-2-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων 

(ΑΔΑ : 9ΥΩΗΩΛΚ-9Β7) με θέμα «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για την 

εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο βουνό της Οίτης» και με την οποία αποφασίσθηκε 

ομόφωνα η έκφραση  αρνητικής γνώμης για την εγκατάσταση, αιολικών σταθμών στο 

βουνό της Οίτης, Ειδικότερα, αποφασίσθηκε ότι για την οποιαδήποτε εγκατάσταση 

αιολικών σταθμών στο μέλλον, σε οποιαδήποτε σημείο στα γεωγραφικά σημεία του 

Δήμου Λαμιέων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των τοπικών κοινωνιών και για 

κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του Δήμου Λαμιέων, θα αποφασίζουν για την 

άσκηση ενδίκων μέσων, στα αρμόδια δικαστήρια.  
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2.  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12269/12-3-2020 έγγραφο της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ, σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης/ψηφίσματος του 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο βουνό της Οίτης 

και της πρόσφατης επίσημης ανακοίνωσης (5 Μαρτίου) [https : // m. naftemporiki. 

gr/story/1569016/ypen-kespa-prasino-fos-gia-14-erga], επειδή το Κεντρικό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Κ.Ε.Σ.Π.Α.) «εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για τον 

Αιολικό Σταθμό Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 34,5 MW και των 

υποστηρικτικών έργων αυτού στη θέση ‘’Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο’’ (Δ. Λαμιέων και Δ. 

Μακρακώμης) (Αιολικό ΟΙΤΗΣ)», ζητείται να ανατεθεί σε δικηγόρο η στενή 

παρακολούθηση της υπόθεσης, δεδομένης της εκ του νόμου ύπαρξης στενών χρονικών 

περιθωρίων και η προετοιμασία της προσφυγής στο Σ.τ.Ε., για την ακύρωση της 

Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που πρόκειται να εκδοθεί έπειτα 

από γνωμοδότηση του Κ.Ε.Σ.Π.Α..    

 3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μια 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί ο κ. Βλάσιος 

Καρανάσιος, του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών 

και γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος, ο οποίος απουσιάζει 

από 23-8-2019 έως 17-4-2020 με άδεια ανατροφής τέκνου. 

 3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης 

εντολής (πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μια (1) είναι κενή, ενώ στην άλλη υπηρετεί η 

υπογράφουσα την παρούσα δικηγόρος.  

 3.3. Η δικηγόρος του Δήμου, υπογράφουσα την παρούσα, παρίστανται σε όλα 

ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, οργανώνοντας,  

προγραμματίζοντας και ενεργώντας όλες τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για τον 

χειρισμό τους (μελέτη δικογραφιών, επιμέλεια και σύνταξη σχετικού φακέλου, αποστολή 

διοικητικού φακέλου, σύνταξη προτάσεων, υπομνημάτων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, 

όπου απαιτείται κ.α.), ασκεί τα ένδικα μέσα και βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων 

δικαστηρίων και διοικητικών αρχών, γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση για την άσκηση ή μη 

αυτών, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε νομικό ζήτημα προς τον Δήμο και τα 

όργανα του, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει συμβάσεις για την 

προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των Νομικών 
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Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και 

τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που 

ενδιαφέρουν το Δήμο κ.λ.π.. Περαιτέρω, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 42502/17-10-2019 

(Α.Δ.Α.: Ω912ΩΛΚ-ΕΒ1) αποφάσεως της Γενικής Γραμματέα του Δήμου Λαμιέων, η ίδια 

δικηγόρος ορίστηκε αναπληρώτρια προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια είναι επιφορτισμένη - πλέον των αρμοδιοτήτων της για 

παράσταση ενώπιον όλων των Δικαστηρίων για λογαριασμό του Δήμου κ.λ.π. - και με 

όλες τις λοιπές αρμοδιότητες του προϊσταμένου του Τμήματος, όπως προαναφέρονται, ο 

οποίος είναι σε άδεια. 

 3.4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προφανής η αντικειμενική αδυναμία του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και του χειρισμού της ανωτέρω 

υπόθεσης λόγω ότι είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις και παράλληλα απαιτείται 

διαδοχική παράσταση της δικηγόρου του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων. Ουσιαστικά 

μία μόνο δικηγόρος παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες, ήτοι εν προκειμένω όλες όσες 

προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και αφορούν το Τμήμα 

Νομικής Υπηρεσίας.  

            3.5. Επιπλέον, για τον χειρισμό της παρούσας υπόθεσης απαιτείται εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα αλλά και στενή παρακολούθηση, 

δεδομένης της εκ του νόμου ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών για την άσκηση αίτησης 

ακύρωσης στο Σ.τ.Ε., για την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.). Παράλληλα, πρόκειται για υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 

του Δήμου μας, που έχει εκ του νόμου υποχρέωση να διοικεί τις τοπικές υποθέσεις και να 

τις διευθύνει με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου σ΄ 

αυτές και του τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας των δημοτών του. 

4. Η αρ. πρωτ. 12.727/2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων. 

  

  ΕΠΕΙΔΗ στην διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3 ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019)  ορίζεται ότι 

η Οικονομική Επιτροπή : «… ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου 

και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 
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δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί 

επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί 

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση 

σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ» και στην παρ. 2 ότι : « Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` 

της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης…..». 

  

 ΕΠΕΙΔΗ στη διάταξη του άρθρου 281 του Ν. 3463/2001 ορίζεται ότι : «….3. Για 

την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή 

του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά 

παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 

  

 ΕΠΕΙΔΗ, επομένως, για την συγκεκριμένη υπόθεση απαιτείται ο ορισμός 

πληρεξουσίου δικηγόρου, που θα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε 

περιβαλλοντικά θέματα, από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, 

προκειμένου να επιληφθεί του χειρισμού της, δεδομένων των τιθέμενων νομικών 

ζητημάτων, του χρόνου που απαιτείται για την μελέτη του φακέλου και των εκ του νόμου 

ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε., για 

την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).  

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 

1, περιπτ. ιθ’ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019), που αντικατέστησε 

το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τη συνημμένη γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου 

Λαμιέων, η λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, που θα διαθέτει 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα, προκειμένου να ασκήσει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών 

Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που πρόκειται να εκδοθεί – έπειτα από γνωμοδότηση του Κ.Ε.Σ.Π.Α., 

να παρασταθεί κατά τη συζήτησή τους κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

μετ΄ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.    
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 Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει την αμοιβή του 

δικηγόρου, λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 

3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 3801/2009 και η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. 

 

 

                                                                                        Λαμία, 20-3-2020                

                                                                                      

                                                                                       Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                           

                                                                                     του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

            

    

                                                                           Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 

                                                                             Δικηγόρος Δήμου Λαμιέων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ 
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Ταχ.Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού 
Ταχ.Κωδ. :  35 131 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 64.281,60€ (με ΦΠΑ 24%) 
 

                                         
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

Ο Ι Κ Ο ΝΟΜ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Δ ΗΜΟ Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ 
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

 
Την 04η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ διενεργήθηκε συνοπτικός 
διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ 
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 64.281,60€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους 
διαγωνισμού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 3059/22-01-2020 Διακήρυξη 
και την αριθμ. 1/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν φάκελο προσφορών για τον 
ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 29-01-2020, 10:56 

2. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ-Ε.Ε. ALFAVET 29-01-2020, 10:54 

3 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 03-02-2020, 10:17 

4. BOBOS Α.Ε.Β.Ε. 31-01-2020, 12:00 

5. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 04-02-2020, 10:01 

 
Για τον εν λόγω Διαγωνισμό ημερομηνία και ώρα  έναρξης παραλαβής προσφορών 
θεωρείται η Τρίτη 04/02/2020 και ώρα 09:00 π.μ., ενώ η  λήξη παράδοσης προσφορών 
ορίζεται στις 09:30 π.μ. της ίδιας ημέρας.  Η προσφορά του κ.Ρουτσόπουλου Περικλή 
κατατέθηκε εκπρόθεσμα (Τρίτη 04/02/2020 και ώρα 10:01 π.μ.), και ως εκ τούτου 
αποκλείεται από την διαγωνιστική διαδικασία. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε στις 11-02-2020, 20-02-2020 & 21-02-2020 όπου κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών 
που κατατέθηκαν διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
 
1. Για τους φορείς: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», «ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ-Ε.Ε. 
ALFAVET» και «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.» η υποβληθείσα προσφορά είναι 
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σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
και την Τεχνική Προσφορά.  
2. Για τον φορέα «BOBOS Α.Ε.Β.Ε.»: 
Σύμφωνα με το τακτικό Μέλος της Επιτροπής κ. Καρφή Παρασκευά: «Για τον φορέα 
BOBOS Α.Ε.Β.Ε. η υποβληθείσα προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού διότι: 
Στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), ως νόμιμος εκπρόσωπος 
αναγράφεται η «Δετσαρίδου Δήμητρα», η οποία υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας, ενώ στις υπεύθυνες δηλώσεις αναγράφεται και υπογράφει ως «Καρακάντη 
Δήμητρα». Στο υπουργείο εσωτερικών και στο Δημοτολόγιο του Δ. Αλεξανδρούπολης 
αναγράφεται ως «Καρακάντη Δήμητρα».  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και 
δεδομένο ότι δεν υφίσταται φυσικό πρόσωπο με το όνομα «Δετσαρίδου Δήμητρα», η 
προσφορά της εταιρείας BOBOS Α.Ε.Β.Ε. πρέπει να απορριφθεί. 
Στην κατατεθείσα 56/2017 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, 
σε εφαρμογή του νόμου 1329/1983 δίνεται η δυνατότητα να κρατήσει το όνομα του πρώην 
συζύγου της, «Δετσαρίδου», εφόσον το δηλώσει στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, πράγμα το 
οποίο δεν έχει γίνει.  
Δεν δύναται να υπογράφει φυσικό πρόσωπο άλλοτε ως «Δετσαρίδου» και άλλοτε ως 
«Καρακάντη» κατά το δοκούν. Επισυνάπτεται και η σχετική εκτύπωση από την εφαρμογή 
του Υπουργείου Εσωτερικών με τα πλήρη στοιχεία της ανωτέρω, δηλ. με το επίθετο 
«Καρακάντη».   
Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Τσαδήμα Αικατερίνη και το Τακτικό Μέλος κ. Κορκοβέλου 
Μαρία, λαμβάνοντας υπόψη : 
α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπου αναφέρεται ως 
οικονομικός φορέας η εταιρεία «Bobos AEBE» με Αρμόδιο την κ.Δετσαρίδου Δήμητρα,  
β) Το αρ.πρωτ. 952971.1387580/04-12-2019 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης 
από το Επιμελητήριο Αλεξανδρούπολης Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  που 
πιστοποιεί τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της εταιρείας 
από την κ.Δετσαρίδου Δήμητρα ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα  Σύμβουλο, 
γ) Την με αρ.πρωτ. 1475038/27-12-2018 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο που πιστοποιεί την κ.Δετσαρίδου Δήμητρα ως Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο 
με θητεία Διοικητικού Συμβουλίου έως 10/09/2023, 
δ) Την απόφαση 56/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης όπου 
«Αναγνωρίζει το δικαίωμα της ενάγουσας Δήμητρας Καρακάντη του Κυριάκου και της 
Στυλιανής  να χρησιμοποιεί το επώνυμο του πρώην συζύγου της, ήτοι το επώνυμο 
«Δετσαρίδου»,  
            και με δεδομένο ότι αφενός στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού  τα στοιχεία του 
ΤΕΥΔ που λειτουργούν ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της διακήρυξης αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και αφετέρου  στο 
στάδιο κατακύρωσης θα ελεγχθούν τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών, που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.5.2 
της παρούσας διακήρυξης,  
 θεωρούν ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
Συνεπώς :  
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Για τον φορέα «BOBOS Α.Ε.Β.Ε.» η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 
Προσφορά κατά πλειοψηφία. 

 
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε στις 21/02/2020 το 1ο Πρακτικό 
διενέργειας διαγωνισμού. Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία: 
Α. Την αποδοχή των προσφορών των οικονομικών φορέων: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», «ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ-Ε.Ε. ALFAVET», «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.» και «BOBOS Α.Ε.Β.Ε.», γιατί  η υποβληθείσες προσφορές είναι 
σύμφωνες με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
και την Τεχνική Προσφορά.  
Β. Τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς)  των ανωτέρω οικονομικών  φορέων: 
 
Την 03η Μαρτίου  2020,  ημέρα Τρίτη, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των 
Οικονομικών Προσφορών. 
 

Βάσει της αρ. πρωτ. 3059/22-01-2020 Διακήρυξης & την αριθμ.01/2020 Μελέτη της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, άρθρο 1.3 «Αντικείμενο της παρούσας 
διακήρυξης είναι η προμήθεια σκυλοτροφών, απαραίτητων για τις ανάγκες λειτουργίας του 
Δημοτικού Κυνοκομείου Λαμίας, για ένα έτος και ειδικότερα η προμήθεια των ειδών της 
Ομάδας Α΄: ΤΡΟΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 
1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί το Παράρτημα Α. 
Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β’ - ΤΡΟΦΕΣ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΣΚΥΛΩΝ και 
ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ - ΤΡΟΦΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΞΗΡΗ ΜΟΡΦΗ (ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ) της αρ. 1/2020 
μελέτης βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με τις οποίες: «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 
και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα 
κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο 
του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες 
ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που 
ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 
τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση 
ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκτιμώμενη αξία των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β΄- ΤΡΟΦΕΣ 
ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΣΚΥΛΩΝ και της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ - ΤΡΟΦΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΜΗ 
ΞΗΡΗ ΜΟΡΦΗ (ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ) είναι 8.150,00€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή είναι μικρότερη από 
80.000 ευρώ και επιπλέον δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 
τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών. 
 
Συνεπώς η προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β’ - ΤΡΟΦΕΣ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ και της ΟΜΑΔΑΣ Γ’ - ΤΡΟΦΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΞΗΡΗ ΜΟΡΦΗ (ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ) 
της αρ.1/2020 μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των 
ποσοτήτων του είδους της ομάδας Α΄. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα 
δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του είδους. 
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Με βάσει τα ανωτέρω η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τις οικονομικές προσφορές 
μόνο για την Ομάδα Α: Τροφές Ενηλίκων Σκύλων, διαπίστωσε τα εξής: 
 
Για τους φορείς: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», «ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ-Ε.Ε. 
ALFAVET», «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.» και «BOBOS Α.Ε.Β.Ε.», οι 
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 01/2020  
Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. 
 
Η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής διαμορφώθηκε ως εξής: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ Οικονομική Προσφορά  με ΦΠΑ 

1. BOBOS Α.Ε.Β.Ε. 50.592,00€ 

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 53.568,00€ 

3 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 56.901,12€ 

4. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ-Ε.Ε. ALFAVET 64.281,60€ 

 
          Να σημειωθεί ότι  το τακτικό Μέλος της Επιτροπής κ. Καρφής Παρασκευάς  στο 
από 21-02-2020 1ο Πρακτικό ψήφισε αρνητικά και σημείωσε τα εξής: «Για τον φορέα 
BOBOS Α.Ε.Β.Ε. η υποβληθείσα προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού διότι: μετά την απόφαση 56/2017 του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης όπου «Αναγνωρίζει το δικαίωμα της ενάγουσας 
Δήμητρας Καρακάντη του Κυριάκου και της Στυλιανής  να χρησιμοποιεί το επώνυμο του 
πρώην συζύγου της, ήτοι το επώνυμο «Δετσαρίδου», δεν έχει γίνει η νόμιμη διαδικασία 
στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπως η διαδικασία αυτή ορίζεται στον Ν.1329/1983, και ως εκ 
τούτου δεν  δύναται να υπογράφει ως Δετσαρίδου. 
 
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το 2ο Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών 
Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου.  

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 21/02/2020 1ο Πρακτικό και το από 
03-03-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2020, που αφορούν 
στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 
 

Α. Η έγκριση του από 21/02/2020 1ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) για την προμήθεια με 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» 
Β. Η έγκριση του από 03/03/2020 2ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 
(έλεγχος οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) για την 
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» 
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Γ. Η ανάδειξη του φορέα «BOBOS Α.Ε.Β.Ε.», με διεύθυνση 8ο χλμ Ε.Ο. 
Αλεξανδρούπολης - Φερών, Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη  και  ΑΦΜ 999385682  ΔΟΥ 
Αλεξ/πολης ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ», Ομάδα Α΄: ΤΡΟΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ, γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά 
βάσει τιμής (προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή) και έχει ως εξής : 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 
Οικονομική Προσφορά  με 

ΦΠΑ 

1. BOBOS Α.Ε.Β.Ε. 50.592,00€ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
-1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
-2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού       
   
  

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  

 
 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ&ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 
 

Ταχ.Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού 
Ταχ.Κωδ. :  35 131 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
 

                                         
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ  
Ο Ι Κ Ο ΝΟΜ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Δ ΗΜΟ Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

 
Την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄π.μ διενεργήθηκε συνοπτικός 
διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 
προϋπολογισμού μελέτης 73.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού, όπως 
αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 6281/07-02-2020 Διακήρυξη και την αριθμ. 
21/2019 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν φάκελο προσφορών για τον 
ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 

1. ENTER OE.ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ-ΣΤΡΑΚΑΣ -ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ 

2. ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε 

3 RETHINK A.E.B.E 

4. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΚΑΡΛΑΣ 

5. EUROSUPPLIES I.K.E 

6. 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.&ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

7. PWU ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

8. ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε 

Για τον εν λόγω Διαγωνισμό ημερομηνία και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
θεωρείται η Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 09:00 π.μ., ενώ η  λήξη παράδοσης προσφορών 
ορίζεται στις 09:30 π.μ. της ίδιας ημέρας. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε στις 4-03-2020, 11-03-2020 & 12-03-2020 όπου κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών 
που κατατέθηκαν  διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
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1. Για τον φορέα «ENTER O.E ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ-ΣΤΡΑΚΑΣ-ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ» η 
υποβληθείσα προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι 
αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 

Στην Υ.Δ. που καταθέτει ο κ. Μαλακασιώτης Ιωάννης ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρίας «ENTER O.E ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ-ΣΤΡΑΚΑΣ-ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ» δηλώνεται 
ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 90 ημέρες. 
   Βάσει του άρθρου 2.4.6 «Χρόνος ισχύος των προσφορών»: « Οι υποβαλλόμενες 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι ( 6) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται». 
 Επίσης, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), δεν δηλώνονται 
τα Τμήματα για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά, και 
ούτε αυτό αποσαφηνίζεται με οποιοδήποτε τρόπο στην Τεχνική Προσφορά. 
2. Για τον φορέα «ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε» η υποβληθείσα προσφορά που αφορά στην ομάδα  Β 
είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά.  
3. Για τον φορέα «RETHINK Α.Ε.Β.Ε.» η υποβληθείσα προσφορά που αφορά στις ομάδες 
Α – Β,  είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
4. Για τον φορέα «ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΚΑΡΛΑΣ» η υποβληθείσα προσφορά που αφορά 
στις ομάδες Α – Β,  είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
5. Για τον φορέα «EUROSUPPLIES I.K.E.» η υποβληθείσα προσφορά που αφορά στις 
ομάδες Α-Β, είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
6. Για τον φορέα «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ & ΠΑΡ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.» η υποβληθείσα προσφορά που αφορά στις ομάδες Α-Β,  είναι 
σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
και την Τεχνική Προσφορά. 
7. Για τον φορέα «PWU ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» η 
υποβληθείσα προσφορά που αφορά στις ομάδες Α- Β,  είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη 
του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
8. Για τον φορέα «ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε» η 
υποβληθείσα προσφορά που αφορά στις ομάδες Α-Β-Γ-Δ, είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη 
του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά.                                   
 
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε στις 12/03/2020 το 1ο Πρακτικό 
διενέργειας διαγωνισμού. Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
εισηγήθηκε: 
Α. Την απόρριψη της προσφοράς του φορέα «ENTER O.E ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ-
ΣΤΡΑΚΑΣ-ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ» γιατί η υποβληθείσα προσφορά  δεν είναι  σύμφωνη με τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 
Προσφορά, για τους λόγους που αναφέρθησαν ως άνω. 
Β. Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε για 
την ομάδα Β, γιατί  η υποβληθείσα προσφορά είναι  σύμφωνη με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
Γ. Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «RETHINK 
Α.Ε.Β.Ε.» για τις ομάδες Α-Β, γιατί η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 
Προσφορά.   
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Δ. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΒΑΣ.ΣΚΑΡΛΑΣ για τις ομάδες Α-Β,  γιατί  η υποβληθείσα προσφορά είναι  σύμφωνη με τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 
Προσφορά.  
Ε. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας «EUROSUPPLIES 
I.K.E.» για τις ομάδες Α-Β, γιατί η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 
Προσφορά.   
ΣΤ. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ & ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τις ομάδες 
Α-Β, γιατί η υποβληθείσα προσφορά είναι  σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε 
ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
Ζ. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας «PWU 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τις ομάδες Α-Β, γιατί η 
υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά 
τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
Η. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας «ΓΝΩΣΙΣ 
COMPUTERS ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» για τις ομάδες Α-Β-Γ-Δ, γιατί η 
υποβληθείσα προσφορά είναι  σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά 
τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά. 
Θ. Τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς)  των  οικονομικών  φορέων: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΟΜΑΔΕΣ 

1 ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε Β 

2 RETHINK A.E.B.E Α-Β 

3 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΚΑΡΛΑΣ Α-Β 

4 EUROSUPPLIES I.K.E Α-Β 

5 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. 
& ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Α-Β 

6 PWU ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α-Β 

7 ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε Α-Β-Γ-Δ 

 
Την 13η Μαρτίου 2020, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Οικονομικών 
Προσφορών, όπου διαπίστωσε τα παρακάτω: 
 
1. Για το φορέα «ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε», η υποβληθείσα οικονομική  προσφορά έχει συνταχθεί  
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που 
συνοδεύει την αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και έχει ως εξής : 

Ομάδες Σύνολο με ΦΠΑ 
Β- TONER 39.388,34€ 

 
2. Για το φορέα «RETHINK A.E.B.E», η υποβληθείσα οικονομική  προσφορά έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και έχει ως εξής : 
 



Σελίδα 4 από 7 
 

Ομάδες Σύνολο με ΦΠΑ 
Α-ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 7.796,08€ 

Β-TONER 40.534,61€ 
 
3. Για το φορέα «ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΚΑΡΛΑΣ», η υποβληθείσα οικονομική προσφορά   
έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και έχει ως εξής : 

Ομάδες Σύνολο με ΦΠΑ 
Α-ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 8.129,32€ 

Β-TONER 43.957,53€ 
 
4. Για το φορέα «EUROSUPPLIES I.K.E.», η υποβληθείσα οικονομική  προσφορά  έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και έχει ως εξής : 

Ομάδες Σύνολο με ΦΠΑ 
Α-ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 7.614,05€ 

Β-TONER 37.451,38€ 
 
5. Για το φορέα «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. & 
ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ», η υποβληθείσα οικονομική  προσφορά   έχει συνταχθεί  
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που 
συνοδεύει την αριθμ. 21/2019 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και έχει ως εξής : 

Ομάδες Σύνολο με ΦΠΑ 
Α-ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 7.734,13€ 

Β-TONER 38.154,18€ 
 
6. Για το φορέα «PWU ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η 
υποβληθείσα οικονομική  προσφορά   έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 21/2019  
Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, και έχει ως εξής : 

Ομάδες Σύνολο με ΦΠΑ 
Α-ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 7.477,70€ 

Β-TONER 41.190,34€ 
 
7. Για το φορέα «ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε», η 
υποβληθείσα οικονομική  προσφορά  έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 21/2019  
Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, και έχει ως εξής: 

Ομάδες Σύνολο με ΦΠΑ 
Α- ΜΕΛΑΝΕΣ INKJET 6.355,20€ 
Β-TONER 39.088,35€ 
Γ-ΤΥΜΠΑΝΑ 3.723,72€ 
Δ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 8.529,96€ 
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Η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής διαμορφώθηκε ως εξής : 
 

ΟΜΑΔΑ Α- INKJET 

                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1. ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε 6.355,20€ 

2. PWU ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7.477,70€ 

3. EUROSUPPLIES I.K.E. 7.614,05€ 

4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.&ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

7.734,13€ 

5. RETHINK A.E.B.E. 7.796,08€ 

6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΚΑΡΛΑΣ 8.129,32€ 

 
ΟΜΑΔΑ Β- TONER 

                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1. EUROSUPPLIES I.K.E 37.451,38€ 

2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ. & ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

38.154,18€ 

3. ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-

ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε 

39.088,35€ 

4. ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. 39.388,34€ 

5. RETHINK A.E.B.E. 40.534,61€ 

6. PWU ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

41.190,34€ 

7 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣ.ΣΚΑΡΛΑΣ 43.957,53€ 

 
ΟΜΑΔΑ Γ- ΤΥΜΠΑΝΑ 

                         ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 3.723,72€ 

 
ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

                          ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 8.529,96€ 

 
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το 2ο Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών 
Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου.  
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ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 12/03/2020 1ο Πρακτικό και το από 
13-03-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2020, που αφορά 
στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του αρθ. 3 του 
Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους 
όρους της διακήρυξης, 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 
Α. Η έγκριση του από 12/03/2020 1ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) για την προμήθεια με 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ& 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 
Β. Η έγκριση του από 13-03-2020 2ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 
(έλεγχος οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) για την 
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ& ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 
Γ. Η ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, ως προσωρινού 
αναδόχου για την ομάδα Α – INKJET  για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή) και έχει ως 
εξής:  

 ΟΜΑΔΑ Α- INKJET 

                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1. ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-

ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε 

6.355,20€ 

 

Δ. Η ανάδειξη του φορέα «EUROSUPPLIES I.K.E .» με διεύθυνση Αρμονίας 6, 19 004 
Σπάτα, ΑΦΜ 997776974 ΔΟΥ Παλλήνης, ως προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Β – 
TONER για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά 
βάσει τιμής (προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή) και έχει ως εξής:  
 

ΟΜΑΔΑ B- TONER 

                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1. EUROSUPPLIES I.K.E 37.451,38€ 
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Ε. Η  ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, ως προσωρινού 
αναδόχου για την ομάδα Γ – ΤΥΜΠΑΝΑ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και έχει ως εξής:   
 

ΟΜΑΔΑ Γ- ΤΥΜΠΑΝΑ 

                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1. ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε 3.723,72€ 

 
ΣΤ. Η  ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση 
Παπαμαύρου και Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, ως προσωρινού 
αναδόχου για την ομάδα Δ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ για την προμήθεια με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ& 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και έχει ως εξής:  
 

ΟΜΑΔΑ Δ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1. ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS  ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε 8.529,96€ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
-1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
-2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού    
    
    

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  

 
 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 


