
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 1 από 4 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 
ΤΗΛ.: 26643 60155 
FAX: 26640 22989 
E-mail: info@filiates.gr 
http: www.filiates.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 11 /2012 πρακτικό της από 9ης Μαίου 2012 τακτικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  74/ 2012 

Περίληψη: «Απευθείας ανάθεση προµήθειας Γραφικής ύλης και λοιπών 

υλικών γραφείου και προµήθεια εντύπων και σφραγίδων.» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
9η , του µηνός Μαίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
5908/02/05/2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι δύο (22) µέλη και απόντα τα πέντε (5)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος(Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. ∆άλλας Γεώργιος 
2. Λάγκαρη Ειρήνη 
3. Μποροδήµος Κωνσταντίνος 
4. Τόλης Χριστόφορος 
5. Λαέρτης Ρέγκας 
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 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Χρήστου Φώτιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης 
Ευάγγελος, Καλιαµούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος , Μπόκας 
Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Αναστασίου 
Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  η µηχανικός του ∆ήµου κ. Όλγα ∆εµερτζή 
η οποία ανέλυσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος.   
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα 
αποφασίστηκε η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, ως 
κατεπείγον το οποίο είναι: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες που 
αφορούν τον εορτασµό της τοπικής  Εορτής «Αγίας Τριάδος», για το λόγο ότι 
το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει µετά τον Εορτασµό της Εορτής του Αγίου 
Πνεύµατος. 
    Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής:  
        Την Τετάρτη 18/04/2012 και ώρα 12:30 διενεργήθηκε πρόχειρος 
επαναληπτικός διαγωνισµός εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, από την αρµόδια 
επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ, για την προµήθεια:  γραφικής ύλης, εντύπων, φωτοτυπικού 
χαρτιού, αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και λοιπών για τις ανάγκες του έτους 
2012 του ∆ήµου Φιλιατών, αφού τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις των διατάξεων 
(έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και πιστώσεων από την Οικονοµική Επιτροπή, 
ανάρτηση αποφάσεων στο ∆ιαύγεια, παραλαβή κλειστών πρωτοκολληµένων 
προσφορών, άθροιση όµοιων ή οµοειδών αγαθών κτλ) καθώς επίσης τηρήθηκαν και 
οι κανόνες δηµοσιότητας (δηµοσίευση σε δύο τοπικές εφηµερίδες) που αφορούν τις 
προµήθειες των ΟΤΑ, η Επιτροπή (σύµφωνα µε τα από 18-04-2012, 23-04-2012 
ώρα 10:30΄ και 23-04-2012 ώρα 11:30’ πρακτικά της) αξιολόγησε τις προσφορές 
που της κατατέθηκαν και εισηγήθηκε την ανάδειξη αναδόχου:  
(ιι) Για την Β’ οµάδα:  Προµήθεια Υλικών µηχανογράφησης στον ΠΟΥΛΙΑΣΗ 

ΓΕΡ. ΘΩΜΑ που διαθέτει κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο «PC Center» ΕΜΠΟΡΙΟ 
Η/Υ &΄ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ το οποίο εδρεύει στην Ηγουµενίτσα, Μπακαγιάννη 7, Τ.Κ. 
46 100, ΤΗΛ: 2665028548, 6936708660-2, e-mail: Thomas@pouliasis.gr,   
Α.Φ.Μ: 075864091, ∆.Ο.Υ.: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ για το ποσόν €11.542,20 (έντεκα 
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δυο ευρώ και είκοσι λεπτά ) συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 23%, που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή.     

 
(ιιι)Για την ∆΄ οµάδα: Φωτοαντιγραφικό υλικό -χαρτί στον ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΓΕΡ. 

ΘΩΜΑ που διαθέτει κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο «PC Center» ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ &΄ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ το οποίο εδρεύει στην Ηγουµενίτσα, Μπακαγιάννη 7, Τ.Κ. 46 100, 
ΤΗΛ: 2665028548, 6936708660-2, e-mail: Thomas@pouliasis.gr,   Α.Φ.Μ: 
075864091, ∆.Ο.Υ.: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ για το ποσόν € 5.810,52  ( πέντε χιλιάδες  

   ευρώ  οκτακόσια δέκα και πενήντα δύο λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
23%, που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή.      

 
1.  Για τις οµάδες: (i) Α’ οµάδα: Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων που βαρύνουν τον Κ.Α. 10-6612.001,  η µοναδική προσφορά της 
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εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε.,δεν συµφωνεί πλήρως 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη για τις οµάδες 

     που συµµετέχει, γιατί  δεν πληρεί  , τους όρους  του άρθρου 5 παράγραφο στ’  . 
(Οι  τεχνικές προσφορές είναι σε µορφή   απλού εγγράφου και όχι στη µορφή  

  του πίνακα που απαιτείται από τη  ∆ιακήρυξη…. Tεχνική προσφορά συντεταγµένη 
µε την ίδια σειρά και αρίθµηση όπως το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών)  

        , µε αποτέλεσµα να µην αξιολογηθεί.  
(ii) Γ’ οµάδα: Προµήθεια εντύπων και σφραγίδων που βαρύνουν τον Κ.Α. 10-
6613.002,   η µοναδική προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε., δεν συµφωνεί πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιέχονται στη διακήρυξη για τις οµάδες που συµµετέχει, γιατί   δεν πληρεί  , 
τους όρους  του άρθρου 5 παράγραφο στ’ .(Οι  τεχνικές προσφορές είναι σε 
µορφή   απλού εγγράφου και όχι στη µορφή του πίνακα που απαιτείται από τη  
∆ιακήρυξη…. Tεχνική προσφορά συντεταγµένη µε την ίδια σειρά και αρίθµηση 
όπως το όπως το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών), µε αποτέλεσµα να µην 
αξιολογηθεί. 

 
Σύµφωνα µε τις  διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και της 

περίπτωσης Iβ΄ της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, µετά από άγονο 
διαγωνισµό, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της προµήθειας µε απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
     Επειδή στη περίπτωσή µας και συγκεκριµµένα για την οµάδα Α΄ και για την 
οµάδα Γ΄ ο διαγωνισµός ήταν άγονος, προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση για τις δύο 
αυτές οµάδες ως εξής: ι) για την Α΄οµάδα Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων που βαρύνουν τον Κ.Α. 10-6612.001 στην ΤΣΑΤΣΑ Ευαγγ. 
ΓΕΩΡΓΙΑ, σύµφωνα να την τεχνική έκθεση για το ποσό των €4.522,41€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για την  Γ’ οµάδα: Έντυπα – σφραγίδες που 
βαρύνουν τον Κ.Α.10-6613.02  στην εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε  µε το ποσό  των €314,88 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) και 
θα βαρύνουν τις αντίστοιχες πιστώσεις προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού 
έτους του ∆ήµου.  
 Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Παναγιώτη 
Στεργίου , την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές 
διατάξεις. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Την απ’ ευθείας ανάθεση στις  εταιρείες:   
ι) για την Α΄οµάδα «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» που 
βαρύνουν τον Κ.Α. 10-6612.001 στην  ΤΣΑΤΣΑ Ευαγγ. ΓΕΩΡΓΙΑ που έχει ΥΠ/ΜΑ 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ το οποίο εδρεύει στις Φιλιάτες, Τ.Κ.: 46 300, ΤΗΛ - FAX: 
2664024924, Α.Φ.Μ: 041394688, ∆.Ο.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ, σύµφωνα µε την τεχνική 
έκθεση για το ποσό των €4.522,41€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) και  
ιι) για την  Γ’ οµάδα: «Έντυπα – σφραγίδες» που βαρύνουν τον Κ.Α.10-6613.02  
στην εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &΄ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε., ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΣ - ΛΙΑΝΙΚΩΣ µε το διακριτικό τίτλο : «ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε.» που 
εδρεύει στην Ηγουµενίτσα, Σουλίου 19, Τ.Κ. 46 100, ΤΗΛ: 2665 0 24146, FAX: 
2665 0 26496, Α.Φ.Μ: 091708266, ∆.Ο.Υ.: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, µε το ποσό  των 
€314,88 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνουν τις αντίστοιχες 
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πιστώσεις  και θα βαρύνουν τις αντίστοιχες πιστώσεις προϋπολογισµού του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους του ∆ήµου.  
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους 
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                          (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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