
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 38/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 710/2017 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση Πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για της 
ανάγκες των υπηρεσιών  της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 164.000,00 ευρώ. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 5 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 5744/29-9-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Τσολάκης 
Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 3) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 4) Αλατζά – Παπαδοπούλου 
Κυριακούλα μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 6) Μουσταφά Μετίν μέλος, 7) Καραλίδης 
Φώτιος μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος και 9) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  
αναπληρωματικό μέλος.  
   Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 3) Λασκαρίδης Παντελής μέλος,  οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 710: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού- 
Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. οικ. 4120/3-10-2017 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

I. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 

II. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

III. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

IV. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» 
V. Την αριθ. 172/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5) απόφαση έγκρισης συγκρότησης επιτροπών  διενεργείας  

τακτικών – διεθνή διαγωνισμών και επιτροπών ενστάσεων – προσφυγών αυτών για ένα έτος. 
VI. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 
VII. Την αριθ. 256/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  της Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης των όρων διακήρυξης 

και αντίστοιχης περίληψης του παρόντος διαγωνισμού. 
VIII. Την αριθ. 449/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  της Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του 1ου πρακτικού 

έγκρισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών 

ΑΔΑ: 7ΥΥ07ΛΒ-ΥΗΣ



 
Συγκεκριμένα το από 3-10-2017 Πρακτικό Νο2 αναφέρει τα εξής: «Στην Αλεξανδρούπολη  στις 3 
Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 09.00π.μ.  συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία 
συγκροτήθηκε,  κατόπιν κληρώσεως σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και εγκρίθηκε με την 
αριθ. 172/2017 (ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη 
από τους: 
1. Κώττη Ευδοξία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, ως 
πρόεδρος 
2. Κοσμίδου Ελισσάβετ,ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής, μέλος 
3. Αρβανίτη Στυλιανή, ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού, υπάλληλος Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, μέλος 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων        
1)RethINK Α.Ε.Β.Ε, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  3) ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨EMPTIES¨      
4) ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  5) ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ¨ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ¨ 6) ΑΛΦΑ 
ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  που υποβλήθηκαν στον διεθνές 
ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για  την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή 
συνολικού προϋπολογισμού 132.258,06 € χωρίς Φ.Π.Α (Προϋπολογισμός δαπάνης 164.000,00 € με 
Φ.Π.Α)(α/α συστήματος 43158), σύμφωνα με την αριθ. 07/2017 διακήρυξη (αριθ.πρωτ.2994/7-7-2017, 
ΑΔΑ: 6ΦΓΙ7ΛΒ-Ξ7Φ, ΑΔΑΜ:17PROC001693446). 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθ. 628/2017 (ΑΔΑ: Ω5ΦΙ7ΛΒ-ΨΝΔ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.  ότι ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των  
οικονομικών φορέων:  
 
1. RethINK Α.Ε.Β.Ε  για την  ΟΜΑΔΑ Γ΄ - Μελάνια – Τόνερ για εκτυπωτές, φαξ φωτοαντιγραφικά 
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί, β) για την ΟΜΑΔΑ Β΄- 
είδη βιβλιοχαρτοπωλείου  
3. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨EMPTIES¨ α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί, β) για 
την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου 
4. ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε για την  ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
5. ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ¨ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ¨ α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό 
χαρτί, β) για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου 
6. ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  για την ΟΜΑΔΑ Β΄- 
είδη βιβλιοχαρτοπωλείου  
 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 07/2017 Διακήρυξη 
προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 
Η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαπίστωσε  ότι για τον με α/α συστήματος 43158 
διαγωνισμό, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έξι (6) φάκελοι οικονομικών προσφορών μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ως εξής: 
1. RethINK Α.Ε.Β.Ε  με α/α προσφοράς συστήματος 70415 με ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 31-
07-2017 υπέβαλε προσφορά για την  ΟΜΑΔΑ Γ΄ - Μελάνια – Τόνερ για εκτυπωτές, φαξ φωτοαντιγραφικά 
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  με α/α προσφοράς συστήματος 71517 με ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής 09-08-2017 υπέβαλε προσφορά α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί, β) για την 
ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου  
3. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨EMPTIES¨ με α/α προσφοράς συστήματος 71448 με 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 10-08-2017 υπέβαλε προσφορά α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί, β) για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου  
4. ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε με α/α προσφοράς συστήματος 71650 με ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής 11-08-2017 υπέβαλε προσφορά για την  ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
5. ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ¨ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ¨ με α/α προσφοράς συστήματος 70648 
με ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 12-08-2017 υπέβαλε προσφορά για α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί, β) για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου 
6. ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε με α/α προσφοράς 
συστήματος 70669 με ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 15-08-2017 υπέβαλε προσφορά για α) για την 
ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου  

ΑΔΑ: 7ΥΥ07ΛΒ-ΥΗΣ



Η επιτροπή αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους (υπό)φακέλους «Οικονομική Προσφορά » σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 6 της αριθ. 07/2017 Διακήρυξης. Διαπιστώθηκε ότι η οικονομική προσφορά έχει 
αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του συστήματος, οι προσφέροντες  έχουν  επισυνάψει 
στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά με ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς  του υποδείγματος 5 της Διακήρυξης, σε μορφή pdf.  
 Το σύστημα κατέγραψε την ημερομηνία και ώρα  καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων, πρόβαλε 
μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας και αποστολής ειδοποίησης στους συμμετέχοντες. Η  
επιτροπή προέβη στην εκτύπωση των οικονομικών  προσφορών, στην υπογραφή, σφράγιση ανά φύλλο 
και αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την οποία προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 
1) Ο οικονομικός φορέας  RethINK Α.Ε.Β.Ε προσφέρει : 
για την  ΟΜΑΔΑ Γ΄ - Μελάνια – Τόνερ για εκτυπωτές, φαξ φωτοαντιγραφικά  συνολική  προσφερόμενη 
τιμή   45.203,12€ χωρίς Φ.Π.Α.( 56.051,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
2) Ο οικονομικός φορέας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   προσφέρει: 
α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί, συνολική  προσφερόμενη τιμή   13.695,00€ χωρίς Φ.Π.Α.( 
16.981,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). και   
β) για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αποτυπώθηκε διαφορετική 
τιμή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, με συνολική  προσφερόμενη τιμή 
44.683,99€ χωρίς Φ.Π.Α.( 55.408,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και διαφορετική τιμή στο υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς για την Ομάδα Β – Είδη Βιβλιοχαρτοπωλείου, με συνολική προσφερόμενη τιμή 
19.005,80 χωρίς Φ.Π.Α που κατέθεσε ως όφειλε σύμφωνα με το αριθ. 5.4 άρθρο της 07/2017 Διακήρυξης 
της Π.Α.Μ.Θ-Π/Ε ‘Έβρου 
3) Ο οικονομικός φορέας ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨EMPTIES¨   προσφέρει:  
α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί, συνολική  προσφερόμενη τιμή   13.475,00€ χωρίς Φ.Π.Α.( 
16.709,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και   
β) για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου   συνολική  προσφερόμενη τιμή   15.232,04€ χωρίς 
Φ.Π.Α.( 18.887,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Η Επιτροπή διαπίστωσε όμως ότι από την Οικονομική Προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη 
βιβλιοχαρτοπωλείου  ότι πολλά από τα είδη τα προσφέρει με ασυνήθιστα χαμηλή τιμή. Σε επικοινωνία με 
τον οικονομικό φορέα ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨EMPTIES¨ διαπιστώθηκε ότι τα είδη δόθηκαν με 
τιμή ανά τεμάχιο και όχι όπως τα ζητούσε το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς  και το αριθ. 5.4 
άρθρο της 07/2017 Διακήρυξης της Π.Α.Μ.Θ-Π/Ε ‘Έβρου σύμφωνα με το οποίο « ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά αρχεία 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του αντίστοιχου Υποδείγματος σε μορφή pdf.για 
κάθε ομάδα ή ομάδες στις οποίες θα συμμετέχει». Με το από 02-10-2017 έγγραφο, το οποίο δόθηκε  αριθ 
Πρωτ. 4132/3-10-2017,  ο οικονομικός φορέας   ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨EMPTIES¨ 
αποδέχεται  ότι « οι προσφερόμενες τιμές στον διεθνές ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για  
την προμήθεια γραφικής ύλης προσφέρθηκαν με τιμές τεμαχίου, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με την 
ζήτηση της οικονομικής μελέτης που ζητούνταν ανά σετ».       
4) Ο οικονομικός φορέας ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  προσφέρει :  
για την  ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί  συνολική  προσφερόμενη τιμή  15.346,77€ χωρίς Φ.Π.Α.( 
19.029,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
5) Ο οικονομικός φορέας ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ¨ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ¨  προσφέρει: 
α) για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί, συνολική  προσφερόμενη τιμή   12.815,00€ χωρίς Φ.Π.Α.( 
15.890.60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  και   
β) για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου   συνολική  προσφερόμενη τιμή 17.466,88€ χωρίς 
Φ.Π.Α.(21.658,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
6) Ο οικονομικός φορέας ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  
προσφέρει: 
για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου   συνολική  προσφερόμενη τιμή   20.827,04€ χωρίς Φ.Π.Α.( 
25.825,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Η επιτροπή διαγωνισμού μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
- ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς, διατυπώσεις 
δημοσιότητας και επομένως έχουν εξασφαλισθεί οι συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ίσης μεταχείρισης 
και διαφάνειας 
- το γεγονός ότι υποβλήθηκαν τέσσερις  (4) προσφορές για την ΟΜΑΔΑ Α΄- Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 
τέσσερις  (4) προσφορές για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου και μία (1) προσφορά για την  
ΟΜΑΔΑ Γ΄ - Μελάνια – Τόνερ για εκτυπωτές, φαξ φωτοαντιγραφικά   
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- το γεγονός ότι οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν  είναι εντός του προϋπολογισμού 
Προτείνει 

-  Την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς της επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   για 
την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου, του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
διότι υπήρχε αναντιστοιχία της Οικονομικής τους προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς που μας κατέθεσε η ανωτέρω επιχείρηση 
σύμφωνα με το αριθ. 5.4 άρθρο της 07/2017 Διακήρυξης της Π.Α.Μ.Θ-Π/Ε ‘Εβρου 
-Την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς της επιχείρησης  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨EMPTIES¨ για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου του διεθνούς ηλεκτρονικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, διότι δεν είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα 5: Πίνακα  Οικονομικής 
Προσφοράς και το αριθ. 5.4 άρθρο της 07/2017 Διακήρυξης της Π.Α.Μ.Θ-Π/Ε ‘Έβρου. 
 
Τ η ν  α π οδ ο χ ή  τ ω ν  π α ρ α κ άτ ω  ο ι κ ον ο μ ι κ ώ ν  π ρ ο σφ ο ρώ ν  
Α) Την επιχείρηση  «ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ¨ως προσωρινός μειοδότη για την  ΟΜΑΔΑ Α΄- 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί, του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  την προμήθεια 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες  των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,   για χρονική 
περίοδος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, με 
συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς 12.815,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(15.890,60€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α) 
Β) Την επιχείρηση  «ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»  ¨ως προσωρινός μειοδότη για την ΟΜΑΔΑ Β΄- 
είδη βιβλιοχαρτοπωλείου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική 
περίοδος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, με 
συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς 17.466,88€ χωρίς Φ.Π.Α.(21.658,93€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α) 
Γ) Την επιχείρηση  «RethINK Α.Ε.Β.Ε» ¨ως προσωρινός μειοδότη για την  ΟΜΑΔΑ Γ΄ - Μελάνια – Τόνερ 
για εκτυπωτές, φαξ φωτοαντιγραφικά του διεθνούςηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  
την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου,  για χρονική περίοδος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς 45.203,12€ χωρίς Φ.Π.Α.(56.051,87€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 
ΟΙ παραπάνω επιχειρήσεις  στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτήν, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της αριθ. 07/2017 Διακήρυξης. Για την ημερομηνία εξέτασης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης οι εταιρείες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως».  
 
    Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για της ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 
132.258,06 € (προϋπολογισμός δαπάνης 164.000,00 €) σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι 
(υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των οικονομικών φορέων (προμηθευτών) που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό και που εγκρίθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών τους με την αριθ. 628/2017 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012:  

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για της ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με 
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σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 
132.258,06€ (προϋπολογισμός δαπάνης 164.000,00€), συγκεκριμένα:  
1) αποδέχεται τις παρακάτω οικονομικές προσφορές: 
Α) Την επιχείρηση  «ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ¨ως προσωρινός μειοδότη για την  ΟΜΑΔΑ Α΄- 
Φωτοαντιγραφικό χαρτί, του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  την προμήθεια 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες  των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,   για χρονική 
περίοδος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, με 
συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς 12.815,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(15.890,60€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α) 
Β) Την επιχείρηση  «ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»  ¨ως προσωρινός μειοδότη για την ΟΜΑΔΑ Β΄- 
είδη βιβλιοχαρτοπωλείου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική 
περίοδος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, με 
συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς 17.466,88€ χωρίς Φ.Π.Α.(21.658,93€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α) 
Γ) Την επιχείρηση  «RethINK Α.Ε.Β.Ε» ¨ως προσωρινός μειοδότη για την  ΟΜΑΔΑ Γ΄ - Μελάνια – Τόνερ 
για εκτυπωτές, φαξ φωτοαντιγραφικά του διεθνούςηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  
την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου,  για χρονική περίοδος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, με συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς 45.203,12€ χωρίς Φ.Π.Α.(56.051,87€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 
2)  -  Απορρίπτει  την οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  για 
την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου, του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
διότι υπήρχε αναντιστοιχία της Οικονομικής τους προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς που μας κατέθεσε η ανωτέρω επιχείρηση 
σύμφωνα με το αριθ. 5.4 άρθρο της 07/2017 Διακήρυξης της Π.Α.Μ.Θ-Π/Ε ‘Εβρου 
-  Απορρίπτει  την οικονομική προσφορά της επιχείρησης  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
¨EMPTIES¨ για την ΟΜΑΔΑ Β΄- είδη βιβλιοχαρτοπωλείου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, διότι δεν είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα 5: Πίνακα  Οικονομικής Προσφοράς και το αριθ. 
5.4 άρθρο της 07/2017 Διακήρυξης της Π.Α.Μ.Θ-Π/Ε ‘Έβρου. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  710/2017. 
 

 
 

                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                        ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΡΥΡΟΣ    
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΑΛΑΤΖΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ                                                          

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
   ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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