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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΕ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΣΤΙΣ 

2/2/2017 

Νο 4 

Κέρκυρα σήμερα 2-2-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μμ και στα γραφεία του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας συνήλθε  για συνεδρίαση η ΔΕ αυτού. 

Παρόντες 1)Γεώργιος Χονδρογιάννης ,Πρόεδρος ,2)Γ. Γραμματέας ,Ν. Χειρδάρης ,3)Οικ. 

Επόπτης Σπ. Σιμάτης        

ΘΕΜΑΤΑ 

……………………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ…………………………………….. 

 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

Τα μέλη της ΔΕ ενημερώνονται για τα Πρακτικά της Επιτροπής για τη διενέργεια των 

διαδικασιών με διαπραγμάτευση (ανάθεση ) για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας ,τα οποία αυτούσια έχουν ως εξής : 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

 

 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας  με διαπραγμάτευση (ανάθεση) για 

την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτήριο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

,οδός Αριστοτέλους 2 για το έτος 2017 με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά . 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα 23  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00 π.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-1-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθε και κατέθεσε προσφορά ένας μόνο 

ενδιαφερόμενος: 

 

 1.<<Λάμπουρας Ανδρέας του Σπυρίδωνος>> ,με αρ. πρωτ. 67/17-1-2017 

 

  Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή έλεγχος των φακέλων της προσφοράς και 

ακολούθησε η διαδικασία αποσφράγισής της. Η Επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε το 

περιεχόμενο των φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών, προκειμένου να ελέγξει τη 

νομιμότητά τους. Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

  Όλα τα δικαιολογητικά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

 Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα την αποδοχή της μοναδικής συμμετοχής της επιχείρησης   

<< Λάμπουρας Ανδρέας του Σπυρίδωνος . 

 

.Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 
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 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

Σπυριδούλα Κουλούρη  Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

 

 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ανάθεση ) για 

την προμήθεια νερού και συντήρηση των ψυκτών στο κτήριο του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας ,οδός Αριστοτέλους 2 για το έτος 2017 με κριτήριο τη χαμηλότερη 

προσφορά . 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα  23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-1-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τις  υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθε και κατέθεσε προσφορά ένας μόνο 

ενδιαφερόμενος: 

 1.<<ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ >> ,με αρ. Πρωτ.53/16-1-2017  

  Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή έλεγχος  της προσφοράς και ακολούθησε η 

διαδικασία αποσφράγισής της. Η Επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε το περιεχόμενο του 

φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά τους. 

Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

  Όλα τα δικαιολογητικά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

 Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα την αποδοχή της μοναδικής συμμετοχής της επιχείρησης   

<< ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ>> . 

 

Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

Σπυριδούλα Κουλούρη  Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

 

.................................................................................................................................... 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 

 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ανάθεση ) για 

την ηχογράφηση συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ,οδός Αριστοτέλους 2 

για το έτος 2017  με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά . 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ.  1/3-1-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής , Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τις  υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 
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Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά ένας μόνο 

ενδιαφερόμενος  : 

 1.<<Corfu Emporio Μονοπρόσωπη ΙΚΕ >> ,με αρ. πρωτ.99/23-1-2017 

  Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή έλεγχος της  προσφοράς και ακολούθησε η 

διαδικασία αποσφράγισής της. Η Επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε το περιεχόμενο του 

φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά τους. 

Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

. Όλα τα δικαιολογητικά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

  Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα την αποδοχή της μοναδικής συμμετοχής της εταιρείας  

<<Corfu Emporio Μονοπρόσωπη ΙΚΕ >> . 

.Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

Σπυριδούλα Κουλούρη  Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

.................................................................................................................................... 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 

 

 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ανάθεση )  για 

την ταχυμεταφορά φακέλων  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ,οδός Αριστοτέλους 2 για 

το έτος 2017 με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά . 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-1-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω 

ενδιαφερόμενοι: 

 

 1.<<ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ>> ,με αρ.πρωτ.65/17-1-2017 

 

  Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή έλεγχος της προσφοράς και ακολούθησε η 

διαδικασία αποσφράγισής της. Η Επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε το περιεχόμενο του 

φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά τους. 

Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών των προσφορών, 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

. Όλα τα δικαιολογητικά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη.  
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Κατόπιν αυτών  εισηγούμεθα την αποδοχή της μοναδικής συμμετοχής της εταιρείας  

<<ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ >>  . 

.Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

 

Σπυριδούλα Κουλούρη  Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5 

 

 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ανάθεση ) για 

τη συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο κτήριο του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας ,οδός Αριστοτέλους 2 για το έτος 2017 με κριτήριο τη χαμηλότερη 

προσφορά. 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00 π.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-1-2017  απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τις υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές δύο 

ενδιαφερόμενοι: 

 

 1.<<Π. Σαγιαδινός- Γ. Κύργιος ΟΕ>> ,με αρ. πρωτ.70/8-1-2017 

2.<<Χ. Βερέμης –ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ >> ,με αρ. πρωτ. 64/17-1-2017 

 

  Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή έλεγχος  των προσφορών και ευρέθησαν όλοι 

απολύτως σφραγισμένοι ,ακολούθησε η διαδικασία αποσφράγισής τους .Αναλυτικά η 

επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων που περιείχαν τα δικαιολογητικά 

και μονογράφησε κατά φύλλο. Η Επιτροπή αξιολόγησης εξέτασε το περιεχόμενο των 

φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά τους. 

Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 1.Προσφορά της εταιρείας .<<Π.Σαγιαδινός-Γ.Κύργιος ΟΕ>> ,ποσό 70,00€ το μήνα  

(συμπεριλ. του  ΦΠΑ ) 

2.Προσφορά της εταιρείας <<Χ. Βερέμης –ΟΤΙΣ ΑΒΕΤΕ >> ,ποσό 51,15€ 

(συμπεριλ.του  ΦΠΑ) 

Υπεβλήθησαν και οι τεχνικές προδιαγραφές της προληπτικής μηνιαίας συντήρησης του 

ανελκυστήρα. 

Όλα τα δικαιολογητικά βρέθηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη. 

 

Επειδή η προσφορά  της εταιρείας <<Π.Σαγιαδινός-Γ.Κύργιος ΟΕ>>  περιελάμβανε 

και το κόστος των αναλώσιμων υλικών που χρειάζονται σε μηνιαία βάση, καθώς και 

την ασφάλιση του ανελκυστήρα με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ,η 

Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της συμμετοχής της εταιρείας  << Π. Σαγιαδινός-

Γ.Κύργιος ΟΕ>> για το λόγο ότι υπέβαλε την συμφερότερη οικονομικώς προσφορά . 

Το 
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 παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική έγκριση. 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   Η Πρόεδρος            Τα Μέλη  

 

Σπυριδούλα Κουλούρη  Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 

 

 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ανάθεση )   για 

την προμήθεια Γραφικής Ύλης  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ,οδός Αριστοτέλους 2 

για το έτος 2017 με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά . 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα  14.00 π.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-1-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθαν και κατέθησαν  προσφορά οι κάτωθι : 

 

 1.<<Γερμανός Κ.Ποιμενίδης >>,με αρ.πρωτ.85/19-1-2017 

2.<<Παγκράτης Σ.Θεόδωρος και Σία ΟΕ >>,άρ.πρωτ.78/19-1-2017. 

 

Επίσης, κατετέθη φάκελος από την εταιρεία <<SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ>> 

,ο οποίος έλαβε αρ.πρωτ.90/19-1-2017 στις 2.20μμ ,ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την 

επιτροπή διαγωνισμού ως ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ και δεν ελήφθη υπ’όψιν . 

 

  Στη συνέχεια έγινε από την Επιτροπή έλεγχος των φακέλων των προσφορών και, 

αφού ευρέθησαν απολύτως σφραγισμένοι, ακολούθησε η διαδικασία αποσφράγισής 

τους. Αναλυτικά η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων που περιείχαν 

τα δικαιολογητικά και μονογράφησε κατά φύλλο. . Η Επιτροπή αξιολόγησης εξέτασε 

το περιεχόμενο των φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών, προκειμένου να ελέγξει 

τη νομιμότητά τους. Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών των 

προσφορών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα : 

Κατόπιν συγκρίσεως σε κάθε ένα είδος από τα προσφερόμενα ,η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι στα περισσότερα είδη ο προσφορά της εταιρείας Παγκράτης Σ.Θεόδωρος και Σία 

ΟΕ είναι συμφερότερη και από άποψη ποιότητας και από άποψη τιμής. 

 

 Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα την αποδοχή της επιχείρησης Παγκράτης Σ.Θεόδωρος 

και Σία ΟΕ 

 . 

Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

Σπυριδούλα Κουλούρη Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 
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.................................................................................................................................... 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7 

 

 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ανάθεση ) για 

τον ετήσιο καθαρισμό του κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ,οδός Αριστοτέλους 

2 για το έτος 2017 με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά . 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-1-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής , Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τις  υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω 

ενδιαφερόμενοι: 

1.<<Μιχάλης .Βραχλιώτης και Σία ΕΕ>> ,με αρ.πρωτ..86/19-1-2017 

2.<<Βάβουλης Ιωάννης ,Εντομοκτονική>>, με αρ. πρωτ.87/19-1-2017 

3.<<ICM INTERNATIONAL CLEANING>>, με αρ,πρωτ.68/17-1-2017 

 

  Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή έλεγχος των  φακέλων των προσφορών και, 

αφού ευρέθησαν απολύτως σφραγισμένοι, ακολούθησε η διαδικασία αποσφράγισής 

τους. Αναλυτικά η Επιτροπή: Προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των 

φακέλων που περιείχαν τα δικαιολογητικά και μονογράφησε και σφράγισε όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία των δικαιολογητικών κατά φύλλο.  Η Επιτροπή αξιολόγησης 

ανοικτού διαγωνισμού εξέτασε το περιεχόμενο των φακέλων των τυπικών 

δικαιολογητικών, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά τους. Κατόπιν του 

ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών των προσφορών, διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

. Όλα τα δικαιολογητικά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

1. Προσφορά της εταιρείας <<Μιχάλης .Βραχλιώτης και Σία ΕΕ>> ποσό 3.237,60€  

(συμπεριλ.ΦΠΑ) ετησίως. 

2. Προσφορά της επιχείρησης <<Βάβουλης Ιωάννης ,Εντομοκτονική>>, ποσό 

3.199,20€ (συμπεριλ.ΦΠΑ) ετησίως . 

3. Προσφορά της .<<ICM INTERNATIONAL CLEANING>>,ποσό 18.500,00€ 

(συμπεριλ.ΦΠΑ) ετησίως . 

 

Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα την αποδοχή της  συμμετοχής της επιχείρησης  << 

Βάβουλης Ιωάννης ,Εντομοκτονική >> επειδή προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή . 

 

Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

Σπυριδούλα Κουλούρη  Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

 

.................................................................................................................................... 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 
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 Της Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ανάθεση )   για 

την προμήθεια χαρτιού Α4  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ,οδός Αριστοτέλους 2 για 

το έτος 2017 με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά . 

            Στην Κέρκυρα  σήμερα 23 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 14.00 μ.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-1-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω 

ενδιαφερόμενοι: 

 1.<<Γερμανός Κ.Ποιμενίδης >> ,με αρ.πρωτ.83/19-1-2017 

2.<<Παγκράτης Σ.Θεόδωρος και Σία ΟΕ  >> ,με αρ.πρωτ.77/19-1-2017  

3.<<INFOWARE AE>> ,με αρ.πρωτ. 81/19-1-2017 

 

Επίσης κατετέθη φάκελος από την εταιρεία <<SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ >> 

ο οποίος έλαβε αρ.πρωτ.90/19-1-2017 στις 2.20.μμ ,ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ως ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ και δεν ελήφθη υπ’όψιν.   

 

  Στη συνέχεια έγινε από την Επιτροπή έλεγχος των φακέλων των προσφορών και, 

αφού ευρέθησαν όλοι απολύτως σφραγισμένοι, ακολούθησε η διαδικασία 

αποσφράγισής τους. Αναλυτικά η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων 

που περιείχαν τα δικαιολογητικά και μονογράφησε κατά φύλλο. Η Επιτροπή 

αξιολόγησης εξέτασε το περιεχόμενο των φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών, 

προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά τους. Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των 

δικαιολογητικών των προσφορών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Όλα τα δικαιολογητικά βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

 
1. Προσφορά της εταιρείας << Γερμανός Κ.Ποιμενίδης >> ποσό 3,21  € το  κιβώτιο των 5 

δεσμίδων (συμπεριλ. ΦΠΑ ,η δεσμίδα 500 φύλλων ) 
2. Προσφορά της εταιρείας << Παγκράτης Σ.Θεόδωρος και Σία ΟΕ >> ποσό 3,70 € το κιβώτιο 

των 5 δεσμίδων  (συμπεριλ. ΦΠΑ , η δεσμίδα 500φύλλων ) 
3. Προσφορά της εταιρείας << INFOWARE AE>> ,ποσό 3,47 το κιβώτιο των 5 δεσμίδων  

(συμπεριλ. ΦΠΑ , η δεσμίδα 500 φύλλων ) 

 Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα την αποδοχή της συμμετοχής της επιχείρησης << 

Γερμανός Κ.Ποιμενίδης >> , για το λόγο ότι υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά . 

.Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

Σπυριδούλα Κουλούρη Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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            Στην Κέρκυρα  σήμερα 23 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 14.00 μ.μ και στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου επί της οδού Αριστοτέλους 2, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την 

αριθμ. 1/3-12-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών , αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1. 

Κουλούρη Σπυριδούλα ως Πρόεδρο 2.Γαστεράτου Μαρία  , Προϊσταμένη Τμήματος, 

ως μέλος 3. Κόκκοτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος, ως μέλος. 

 

 Μέχρι την καθορισθείσα ώρα προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω 

ενδιαφερόμενοι: 

 

 1.<<Ευθυμιάδης Δημήτριος  >> ,με αρ.πρωτ.66/17-1-2017 

2.<<Γερμανός Κ.Ποιμενίδης >> ,με αρ.πρωτ.84/19-1-2017 

3.<<Παγκράτης Σ.Θεόδωρος και Σία ΟΕ >> ,με αρ.πρωτ.79/19-1-2017 

 

Επίσης κατετέθη φάκελος από την εταιρεία <<SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ >> 

ο οποίος έλαβε αρ.πρωτ.90/19-1-2017 στις 2.20.μμ ,ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ως ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ και δεν ελήφθη υπ’όψιν.   

 

  Στη συνέχεια έγινε από την Επιτροπή έλεγχος των φακέλων των προσφορών και, 

αφού ευρέθησαν όλοι απολύτως σφραγισμένοι, ακολούθησε η διαδικασία 

αποσφράγισής τους. Αναλυτικά η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων 

που περιείχαν τα δικαιολογητικά και μονογράφησε κατά φύλλο.Η Επιτροπή 

αξιολόγησης εξέτασε το περιεχόμενο των φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών, 

προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά τους. Κατόπιν του ουσιαστικού ελέγχου των 

δικαιολογητικών των προσφορών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
4. Προσφορά της επιχείρησης <<Ευθυμιάδης Δημήτριος  >> ποσό 234,88€.(συμβατά 

μελάνια) 
5. Προσφορά της εταιρείας << Γερμανός Κ. Ποιμενίδης >> ποσό 401,14€ €.(συμβατά 

μελάνια) 
6. Προσφορά της εταιρείας << Παγκράτης Σ.Θεόδωρος και Σία ΟΕ>>  ,ποσό  468,34 

€.(συμβατά μελάνια) 

  Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι στην Υπηρεσία έχουν δοκιμασθεί τα συμβατά 

μελάνια ,χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα ,εισηγούμεθα την αποδοχή της 

συμμετοχής της επιχείρησης << Ευθυμιάδης Δημήτριος  >> , για το λόγο ότι υπέβαλε 

την οικονομικότερη προσφορά . 

.Το παρόν θα υποβληθεί στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου για τελική 

έγκριση. 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

       Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  

Σπυριδούλα Κουλούρη Γαστεράτου Μαρία          Κόκκοτα Ελένη 

 

.................................................................................................................................... 

 

Τα μέλη της ΔΕ  κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων ομόφωνα 

αποφασίζουν-εγκρίνουν αυτούσια τα ως άνω Πρακτικά και εξουσιοδοτούν τον 

Πρόεδρο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις . 
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………………………………………..ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ………………………………… 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Γ.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ    Ν.ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ 

 

 

 
 

 


