
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                           Ηλιούπολη 10/08/2015 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ                      Αριθμ.Πρωτ.οικ.174  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» 
---------------------------------------------------------------------- 
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη 
Τηλ.: 210 99 70 123 – fax: 210 99 70 123 
 

ΠΡΑΞΗ 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού 
Χαρτιού», του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου 
Ηλιούπολης 
 
Ο Πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου 
Ηλιούπολης 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν.2286/95. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 

11389/93) και το άρθρα 87 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011 

«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών». 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ.194/Α)  
7. απόφαση Π1/35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 Β/2010) του Υπουργού Οικονομικών 

σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του 
Ν.2362/1995. 

8. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010). 

9. Την ανάγκη του ΝΠΔΔ για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 
10. Την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 

«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών» 

11. Την  26/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.    «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» με την οποία συγκροτήθηκε 
επιτροπή διαγωνισμού για το έτος 2015. 

12. Τις υπ΄αριθμ.  37/2014 και 12β/2015  αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ.    «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» που 
αφορά στην έγκριση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και της σχετικής 
δαπάνης για την «προμήθεια Μηχανογραφικού χαρτιού» . 

13.  Την με αρ. πρωτ. Οικ. 166/24-07-2015 (15PROC002934577) διακήρυξη  του πρόχειρου 
διαγωνισμού.   
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14 Το από 04-08-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και  Αξιολόγησης του 
πρόχειρου διαγωνισμού. 
15  Την ανάγκη για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού» για τις  σχολικές μονάδες  του 
Ν.Π.Δ.Δ.. 

Αποφασίζουμε 
-  Αποδεχόμαστε την γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.  
- Κατακυρώνουμε τον πρόχειρο διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού 
Χαρτιού» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ηλιούπολης» σύμφωνα με την 22-7-2015 μελέτη, στην  εταιρεία με την επωνυμία: TURN ON 
OFFICE  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λόγω 
απόρριψης των άλλων δύο συμμετεχόντων (λόγω μη προσκόμισης όλων των 
ζητούμενων από την υπ΄αριθμ. 166/24-07-2015 δικαιολογητικών) και δεδομένου ότι η τιμή  
σε σύγκριση με την προηγούμενη σχετική Σύμβαση κρίνεται συμφέρουσα για το Ν.Π.Δ.Δ. 
αντί του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτά «13.003,56€» 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του 
Ν.Π.Δ.Δ. , για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της υπογραφής της 
σύμβασης.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  την εργασία  σύμφωνα με το άρθρο 5 της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη 
της υπογραφής της σύμβασης. 

    Η πληρωμή του αναδόχου θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» , μετά την εκτέλεση των εργασιών, με 
την έκδοση κάθε νόμιμου παραστατικού. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΖΙΝΑΣ 
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