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Του  Πρακτικού αριθ.   43/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  644/2011 
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την  Έγκριση Παράτασης  συμβάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού 
(06/2011) για την «ανάδειξη προμηθευτή, γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και 
εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ 
Καβάλας.  

 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  20 Δεκεμβρίου 2011  ημέρα Τρίτη και ώρα  14.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) 
Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος 
Τρέλλης μέλος. 
  Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε  αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 
       
ΑΠΟΦΑΣΗ 644 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα  ημερήσιας διάταξης η η Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας,με το υπ’ αριθμ. 03/οικ.5362/13-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή 
είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της 
περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».Ύστερα  από τα παραπάνω, εισηγούμαστε την παράταση των 
παρακάτω συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια «γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, 
χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας», που υπογράφτηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Αρχέλαο 
Γρανά και τους πέντε (5) μειοδότες που αναδείχτηκαν από τον εν λόγω πρόχειρο διαγωνισμό με αριθμό 
διακήρυξης 06/2011.Στην παραπάνω διακήρυξη καθώς και στις παρακάτω πέντε (5) συμβάσεις υπάρχει 
όρος παράτασης της σύμβασης έως τρείς (3) μήνες. Η δε παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προκύπτει από τη σύμβαση κατ΄αναλογία. 
Οι συμβάσεις είναι οι παρακάτω πέντε (5) : 
1) Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3200/5-9-2011 σύμβαση του ΚΥΒΟΣ-ΖΟΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2) Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3202/5-9-2011 σύμβαση του FASMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- 
ΚΟΥΚΟΥΜΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3) Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3267/8-9-2011 σύμβαση της ΖΩΗ ΧΑΪΝΑ ΣΥΖ.ΧΑΡΑΛ. 
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 
4) Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3201/5-9-2011 σύμβαση της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
5) Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ. 3414/16-9-2011 σύμβαση της ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΗΛΙΟΣ 
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπηρεσία  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την ενεργοποίηση του όρου παράτασης έως την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού του 2012 που 
αφορά την ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και εντύπων 
μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας,  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 καθώς και την θετική εισήγηση του νομικού της 
ΠΑΜΘ κ. Κ.Γούναρη : 
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Εγκρίνει την παράταση των παρακάτω συμβάσεων έως την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού του 
2012 που αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή «γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμών γραφείου, χάρτου και 
εντύπων μηχανογράφησης, εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Καβάλας, και  σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/3/2012 (3 μήνες) με τον όρο ότι η παραδιδόμενη 
ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προκύπτει από τη 
σύμβαση κατ΄αναλογία: 
1. Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3200/5-9-2011 σύμβαση του ΚΥΒΟΣ-ΖΟΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3202/5-9-2011 σύμβαση του FASMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΚΟΥΚΟΥΜΑΤΣΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
3. Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3267/8-9-2011 σύμβαση της ΖΩΗ ΧΑΪΝΑ ΣΥΖ.ΧΑΡΑΛ. 
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 
4. Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ.3201/5-9-2011 σύμβαση της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
5. Η  με αριθ. πρωτ. 03/οικ. 3414/16-9-2011 σύμβαση της ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΗΛΙΟΣ 
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ. 

 
 

 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 644/2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
                    

 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
               
 

 

    
         ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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