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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 637/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση   για   την   έγκριση   Πρακτικού   Νο   3   της   Επιτροπής   διενέργειας   και   
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων 
άνω και κάτω των ορίων, για τον Ηλεκτρονικό   Ανοικτό, Μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  βάσει  τιμής),  διαγωνισμού,  κάτω  των  ορίων,  για  την  ανάθεση   προμήθειας 
γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα  
Έβρου,  και  των  Διευθύνσεων  Α/θμιας   &   Β/θμιας  Εκπαίδευσης   και  ΚΕΣΥ   Έβρου,  για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, μ εΦ.Π.Α.   –   
Ανταποδοτική   Ανακύκλωση   χρησιμοποιούμενων   μελανοδοχείων-τόνερ,   για   χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021 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) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 637: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π. Ε. Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 5074/28.09.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής τα εξής:  
 
i. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
iii. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
iv. Η με Α.Π. 1007/17-02-2021 (ΑΔΑ: 64Κ07ΛΒ-ΟΜΜ, ΑΔΑΜ: 21REQ008162598) πολυετής απόφαση 
ανάληψης  υποχρέωσης ποσού σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 
και Κ.Α.Ε. 4072.1111.0001 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, η 
οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 1 
v. Την αριθ. αριθ. 111/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΜΟ7ΛΒ-ΡΗΧ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής ορισμού των 
γνωμοδοτικών επιτροπών διαγωνισμών της Π.Ε. Έβρου. 
vi. Της με αριθ. 227/2021 (ΑΔΑ:Ω88Π7ΛΒ-7ΙΠ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και των όρων της 
διακήρυξης   
vii. Την αριθ. 05/2021 διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 2552/1905-2021, ΑΔΑ: ΨΧΨΒ7ΛΒ-ΨΜΗ, 
ΑΔΑΜ:21PROC008627191).    
viii. Την αριθ.  516/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΝΝ7ΛΒ-46Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.    
ix. Το Νο 3 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης το οποίο ανέφερε τα εξής : «Στην Αλεξανδρούπολη  στις 
28-09-2021 ημέρα Τρίτη, και ώρα 09.00π.μ.  συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των 
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ορίων που θα διενεργηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την συγκρότησή τους ή μέχρι την 
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών 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. 111/2021 (ΑΔΑ:ΩΖΜΟ7ΛΒ-ΡΗΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη 
από τους: 
 
1. Ράπτης Δημήτριος ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 
(πρόεδρος)  
2. Τζιμοτούδης Απόστολος ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 
(μέλος) 
3. Κοσμίδου Ελισσάβετ ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Έβρου, (μέλος)  
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων: 
•  RETHINK Α.Ε.Β.Ε   
• ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε   
οι οποίοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας  γραφικής ύλης και 
λοιπών ειδών γραφείου, όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και των 
Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ  Έβρου, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. – 
Ανταποδοτική Ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ, για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, (α/α συστήματος 124961), σύμφωνα με την αριθ. 05/2021 διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 
2552/1905-2021, ΑΔΑ: ΨΧΨΒ7ΛΒ-ΨΜΗ, ΑΔΑΜ:21PROC008627191),  
 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της. Ακολούθως αφού έλαβε υπόψη την 
αριθ.  516/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΝΝ7ΛΒ-46Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. και έλεγξε την 
εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών (ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή), συνδέθηκε στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αποσφράγισε ηλεκτρονικά για τον με α/α συστήματος 124961 διαγωνισμό, τον (υπό)φάκελο 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» των προσωρινών μειοδότων: 
• RETHINK Α.Ε.Β.Ε   
• ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε   
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.2 της αριθ. 05/2021 Διακήρυξης και  διαπιστώθηκε ότι τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του συστήματος του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
Το σύστημα κατέγραψε την ημερομηνία και ώρα  καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων, πρόβαλε 
μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας και αποστολής ειδοποίησης σ’ αυτούς στους οποίους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή αρίθμησε, σφράγισε και μονογράψε τους φακέλους των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  της έντυπης μορφής που κατατέθηκαν και προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών  και διαπίστωσε:  
• Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε  για την ανάθεση της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ Α’ : Είδη Βιβλιοχαρτοπωλείου-
Φωτοαντιγραφικό Χαρτί είναι πλήρη, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αριθ. 05/2021 Διακήρυξη. 
• Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου RETHINK Α.Ε.Β.Ε 
για την ανάθεση της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ Β’: Μελάνια Τόνερ-Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι πλήρη, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 05/2021 Διακήρυξη 
 
Η Επιτροπή αξιολόγησης  μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 

Προτείνει 
 
Την ανακήρυξη  ως μειοδότες στον διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας  γραφικής 
ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και 
των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ  Έβρου, για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
– Ανταποδοτική Ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ, για χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών, (α/α συστήματος 124961),  τους κάτωθι: 
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Α) Για την ΟΜΑΔΑ Α΄: Είδη Βιβλιοχαρτοπωλείου-Φωτοαντιγραφικό Χαρτί,  τον οικονομικό φορέα ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε  με προσφερόμενη τιμή γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 31.170,19€, και 
συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 38.651,04€. 
 
Β)   Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   Β’:  Μελάνια -Τόνερ-Ανταποδοτική Ανακύκλωση, τον οικονομικό φορέα  
RETHINK Α.Ε.Β.Ε με προσφερόμενη τιμή γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 87.158,20€, και 
συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς):108.076,17€. 
          
  (ΦΠΑ προμηθειών :24%) 
Εν συνεχεία η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
  α) το είδος των αγαθών που αφορά ο διαγωνισμός, τα οποία αποτελούν αναλώσιμα υλικά διαρκούς 
χρήσης για  
       τον Φορέα     
  β) την οικονομικότητα των προσφορών,  
και στα πλαίσια της αριθ. 05/2021 διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 2552/1905-2021, ΑΔΑ: ΨΧΨΒ7ΛΒ-ΨΜΗ, 
ΑΔΑΜ:21PROC008627191), και συγκεκριμένα το άρθρο 1.3 «…….Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα α) να κατακυρώση μεγαλύτερη ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/16,…….» και 
του άρθρου 105 του Ν.4412/16, σύμφωνα με το οποίο: «……………Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και 
κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό 
(80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που 
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης……» γνωμοδοτεί: 
 
Την κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας της προμήθειας:  
α) της ΟΜΑΔΑΣ Α΄: Είδη Βιβλιοχαρτοπωλείου-Φωτοαντιγραφικό Χαρτί,  μέχρι του ποσοστού του 15%  και  
β) της ΟΜΑΔΑΣ Β΄:  Μελάνια -Τόνερ-Ανταποδοτική Ανακύκλωση, μέχρι του ποσοστού του 15%,  
με αναλογική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς έτσι δεν πραγματοποιείται 
υπέρβαση του προϋπολογισμού, ανά ομάδα  προμήθειας,  κατά περίπτωση. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού ανά τμήμα  όπως παρακάτω: 
Α) Για την ΟΜΑΔΑ Α΄: Είδη Βιβλιοχαρτοπωλείου-Φωτοαντιγραφικό Χαρτί, στον οικονομικό φορέα ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε  ποσό κατακύρωσης  γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 39.216,96€ και 
συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 48.629,03€,  το οποίο αναλύεται σε: 
• χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 31.170,19€, ποσό προσφοράς και για την προσαύξηση κατά 15% ως 
προς την ποσότητα των υπό προμήθεια αγαθών, με αναλογική αύξηση του οικονομικού συμβατικού 
αντικειμένου κατά 8.046,77€. 
• με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 38.651,04€ ποσό προσφοράς και για την προσαύξηση κατά 15% ως προς 
την ποσότητα των υπό προμήθεια αγαθών, με αναλογική αύξηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου 
κατά 9.978,00€ 
 
Β)   Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   Β’:  Μελάνια -Τόνερ-Ανταποδοτική Ανακύκλωση,  στον οικονομικό φορέα  
RETHINK Α.Ε.Β.Ε με ποσό κατακύρωσης, γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 115.430,20€  και 
συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 143.133,45€,  το οποίο αναλύεται σε: 
• χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 87.158,20€, ποσό προσφοράς και για την προσαύξηση κατά 15% ως 
προς την ποσότητα των υπό προμήθεια αγαθών, με αναλογική αύξηση του οικονομικού συμβατικού 
αντικειμένου κατά 22.800,00€. 
• με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 108.076,17€ ποσό προσφοράς και για την προσαύξηση κατά 15% ως προς 
την ποσότητα των υπό προμήθεια αγαθών, με αναλογική αύξηση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου 
κατά 28.272,00€ 
Τα ανωτέρω δεν υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ομάδα»     
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση του πρακτικού Νο 3 της της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων για τον 
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Ηλεκτρονικό  Ανοικτό, Μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), 
διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας  γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, 
όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και των Διευθύνσεων Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ  Έβρου, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. – Ανταποδοτική Ανακύκλωση 
χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, σύμφωνα 
με τα οποία αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» των οικονομικών φορέων 
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και συντάχθηκε το  Πρακτικό Νο 3,  και αναδείχτηκαν ανάδοχοι οι 
κάτωθι: 
 
Α) Για την ΟΜΑΔΑ Α΄: Είδη Βιβλιοχαρτοπωλείου-Φωτοαντιγραφικό Χαρτί,  τον οικονομικό φορέα ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε   
Β)   Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   Β’:  Μελάνια -Τόνερ-Ανταποδοτική Ανακύκλωση, τον οικονομικό φορέα  
RETHINK Α.Ε.Β.Ε 
  
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει το πρακτικό Νο 3 της της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων για τον 
Ηλεκτρονικό  Ανοικτό, Μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), 
διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας  γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, 
όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και των Διευθύνσεων Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ  Έβρου, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. – Ανταποδοτική Ανακύκλωση 
χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, σύμφωνα 
με τα οποία αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» των οικονομικών φορέων 
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και συντάχθηκε το  Πρακτικό Νο 3,  και αναδείχτηκαν ανάδοχοι οι 
κάτωθι: 
 
Α) Για την ΟΜΑΔΑ Α΄: Είδη Βιβλιοχαρτοπωλείου-Φωτοαντιγραφικό Χαρτί,  τον οικονομικό φορέα ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε   
Β)   Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   Β’:  Μελάνια -Τόνερ-Ανταποδοτική Ανακύκλωση, τον οικονομικό φορέα  
RETHINK Α.Ε.Β.Ε. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 637/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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