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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 3/2018 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος,  

Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών   

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής για την προµήθεια υλικών 

καθαριότητας, για το έτος 2018»  

 

Στα Ιωάννινα, σήµερα την 15/2/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.30 το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο (∆.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας 

και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης 

Νεολαίας και Άθλησης της επιχείρησης, ύστερα από την υπ. αριθµ. πρωτ. 169/9-2-2018 

πρόσκληση του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Γκόγκου, και µε την προεδρία αυτού.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη 

απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) µελών του ∆.Σ. ήταν παρόντες εννέα (9) σύµβουλοι 

αυτού, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γκόγκος Κων/νος  - Πρόεδρος  

2. Τζόκας Παναγιώτης - Μέλος 

3. Ντόβας Στέφανος - Μέλος      

4. Αναγνώστου Θεοφανώ - Μέλος      

5. Μαρνέλη Πηνελόπη - Μέλος      

6. Ντάφλος Αναστάσιος - Μέλος      

7. Η Μπακόλα Κωνσταντίνα προσήλθε ως αναπληρώτρια του αντιπροέδρου  

Καλούδη Βασιλείου.  

8. Ο Γιαννάκης Βασίλειος προσήλθε ως αναπληρωτής του τακτικού µέλους Μάµαλη 

Κωνσταντίνου.  

9. Η Ηγουµενίδη ∆ηµητρούλα προσήλθε ως αναπληρώτρια του τακτικού µέλους 

Μήτσιου Ευαγγελίας.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 2. Αρβανιτάκη Ελένη.     

  

Παρόντες λοιποί: Βλάχου Μαρία - Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης της ∆/νσης 

Πολιτισµού, Τσιατούρα Σοφία - Προϊσταµένη του Τµήµατος Στήριξης του Προέδρου και 

των Συλλογικών Οργάνων για την τήρηση των πρακτικών.  
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Στο πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 

για την προµήθεια υλικών καθαριότητας, για το έτος 2018» ο Πρόεδρος του ∆.Σ., κ. 

Κωνσταντίνος Γκόγκος, εισηγείται το θέµα και λέει:   

Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 21/12-1-2018 απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών 

καθαριότητας, για το έτος 2018, η επιτροπή διαγωνισµού συνεδρίασε στις 9 Φεβρουαρίου 

2018 και αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των προµηθευτών: 1) ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε., 

συνολική προσφορά 4.687,82€ 2) Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολική προσφορά 4.437,06€ 

και 3) ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, συνολική προσφορά 4.701,08€, πρότεινε την 

κατακύρωση των προµηθειών για τα υλικά καθαριότητας, για το έτος 2018.  

Προτείνεται η συνολικά χαµηλότερη τιµή».  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., κ. Κων/νος Γκόγκος, κάλεσε το ∆.Σ. να προβεί σε έκφραση 

γνώµης και στη λήψη απόφασης. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως προκύπτει από το αποµαγνητοφωνηµένο µε αριθµό 3 πρακτικό της 

συνεδρίασης της 15-2-2018 κατά τη διάρκεια της οποίας το λόγο πήραν τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία ανέπτυξαν τις απόψεις τους.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 

υπόψη τα πρακτικά της επιτροπής  
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής και την ανάθεση της προµήθειας 

υλικών καθαριότητας, για το έτος 2018, στο µειοδότη Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ήτοι 

(ανά τεµάχιο):  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

 

 

Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1 Υγρό καθαρισµού για τζάµια 750 γρ. 0,77 

2 Άκουα φόρτε 400 γρ. 0,30 

3 Κουβάδες πλαστικούς µε στίφτη 12 lt 2,84 

4 
Κοντάρια για πλαστικές σκούπες και 

σφουγγαρίστρες µε χοντρή βίδα 
0,46 

5 
Υγρό κρεµοσάπουνο για τα χέρια (συσκευασία 

1lt) 
0,68 

6 
Σακούλα σκουπιδιών µαύρη χοντρή 0,80χ 1,10 

(ανοικτή) 7 τεµ/ kgr 
1,22 

7 
Σακούλα σκουπιδιών λευκή για καλαθάκια 

τουαλέτας 0,50χ 0,60 (ανοικτή) σε kgr 
2,03 

8 
Σακούλα σκουπιδιών µαύρη λεπτή 0,50χ0,70 

(ανοιχτή) (τεµάχια ανά κιλό 70-75) 
1,89 

9 Σκούπα χορτάρινη µε ξύλινο κοντάρι 2,84 

10 
Σκούπα πλαστική µε βάση για χοντρή βίδα 

κονταριού (χωρίς το κοντάρι) 
0,87 

11 Σφουγγάρια µε σύρµα διαστάσεων 14cmΧ9cm 0,18 
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12 
Σφουγγαρίστρα χωρίς κοντάρι µε νήµα 200γρ µε 

χοντρή βίδα 
1,35 

13 Υγρό καθαρισµού γενικής χρήσης 4lt 1,60 

14 Υγρό πιάτων (συσκευασία 750 γρ) 0,77 

15 Φαράσια µεταλλικά µε κοντάρι 6,68 

16 Χαρτί κουζίνας διπλό (800 γρ. καθαρή κυτταρίνη) 1,61 

17 
Χαρτί υγείας διπλό ,τουλάχιστον 90 γρ. ανά ρολό, 

από καθαρή κυτταρίνη, όχι από ανακύκλωση 
0,18 

18 Χλωρίνη παχύρευστη σε συσκευασία 1250 ml 0,97 

19 Γάντια µίας χρήσης ιατρικά (κουτί 100 τεµ) 2,90 

 

  ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%.  
  

 

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ., κ. Κων/νου Γκόγκου, για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον προµηθευτή.  
 

  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 38/2018. 

   

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ        ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

                                                    (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 
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