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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                     
       
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: :  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού 
διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια γραφικής ύλης – 
µικροαντικειµένων γραφείου – φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων. 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  331/21.11.2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισµός α) στην επιχείρηση  «ΚΟΤΤΗΣ- ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. » ως προσωρινή ανάδοχος για 
την προµήθεια των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα Α «γραφική ύλη, 
µικροαντικείµενα γραφείου» και µέχρι το ποσό των  12.649,20€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και β) στην επιχείρηση «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ» ως προσωρινή 
ανάδοχος για την προµήθεια των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα Β 
«φωτοαντιγραφικό χαρτί & έντυπα» και µέχρι το ποσό των  14.464,35€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ   

2. Την από 23.11.2017 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία 
κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τους υπ’ αριθ. πρωτ. 39932/30.11.2017 και 39722/30.11.2017 φακέλους µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων. 

4. Το από 01.12.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 230/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε το οποίο : 

 
 

 
 «…Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37372/14.11.2017  πρακτικό Νο1  διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης – µικροαντικειµένων γραφείου – 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού και εντύπων »    , η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
επιχείρησης ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. ως προσωρινή  ανάδοχο για την προµήθεια των ειδών που 
περιλαµβάνονται στην  οµάδα Α «γραφική ύλη, µικροαντικείµενα γραφείου» της διακήρυξης  και 
την ανάδειξη της  επιχείρησης ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ ως προσωρινή  ανάδοχο  για την προµήθεια 
των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα Β «φωτοαντιγραφικό χαρτί & έντυπα»  . 
Με την υπ΄αριθ. 331/21.11.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, και η δύο  επιχειρήσεις κλήθηκαν ύστερα από την 
πρόσκλησή της προέδρου που τους διαβιβαστικέ στις 23.11.2017 µε email   να προσκοµίσουν  σε 
σφραγισµένο φάκελο, εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα 
από το άρθρο 16 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία σφραγισµένους φακέλους δικαιολογητικών την 
30.11.2017 (αρ. πρωτ. 39932 ΚΑΙ 39722), συνεπώς  εµπροθέσµως.  
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Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση  των ανωτέρω φακέλων και 
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτούς.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου της επιχείρησης ΚΟΤΤΗΣ- ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. και 
σε µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο 
φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Αντίγραφα Ποινικών Μητρώων (3) των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2.Φορολογική Ενηµερότητα 
3.Ασφαλιστικη Ενηµερότητα IKA- ETAM , ΕΦΚΑ και βεβαίωση συνταξιοδότησης µέλους ∆.Σ. 
4.Πιστοποιητίκα ότι δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσής, µη πτωχευτικού συµβιβασµού , παύσης 
εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης , κλπ. 
5.Ένορκη Βεβαίωση 
6.Πιστοποιητικό εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Αθηνών 
7. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 16 της 
διακήρυξης.  
 
Στη συνέχεια προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου της επιχείρησης ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΒΕ και 
σε µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο 
φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
1. Αντίγραφα Ποινικών Μητρώων (3) των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2.Φορολογική Ενηµερότητα 
3.Ασφαλιστικη Ενηµερότητα IKA- ETAM  και  ΕΦΚΑ 
4.Πιστοποιητίκα ότι δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσής, περί µη κατάθεσης δικογράφου 
πτωχεύσεων, περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, περί µη κατάθεσης δικογράφου 
εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή , περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – 
εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν.3588/2007) 
5.Ένορκη Βεβαίωση 
6.Πιστοποιητικό εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Αθηνών 
7. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 16 της 
διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί στην 
επιχείρηση ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. η οµάδα Α «γραφική ύλη, µικροαντικείµενα γραφείου» της 
διακήρυξης  και να κατακυρωθεί στην επιχείρηση ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ για την προµήθεια των 
ειδών που περιλαµβάνονται στην  οµάδα Β «φωτοαντιγραφικό χαρτί & έντυπα» γιατί κατέθεσαν  
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο2/01.12.2017  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
 2.- Την ανακήρυξη  α) της επιχείρησης «ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.» µε ΑΦΜ. 082592704 ∆ΟΥ: 
ΦΑΕ Αθηνών µε έδρα επί της οδού Κολωνού 21 και Κεραµικού 29  στην Αθήνα, ως οριστική 
ανάδοχο για την προµήθεια των ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα Α «γραφική ύλη, 
µικροαντικείµενα γραφείου» και µέχρι το ποσό των  12.649,20€ συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ και β) της επιχείρησης «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ» µε ΑΦΜ. 082985653 ∆ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών 
µε έδρα επί της οδού Λεύκτρων 1, Αχαρναί ως οριστική ανάδοχο για την προµήθεια των ειδών 
που περιλαµβάνονται στην οµάδα Β «φωτοαντιγραφικό χαρτί & έντυπα» και µέχρι το ποσό των  
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14.464,35€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ    καθώς οι προσφορές τους  ήταν  πλήρεις, 
σύµφωνες  µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές . 

 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
 

 
 
 
 

 
 
   
 
 

 
Συνηµµένα:  

1) Το πρακτικο Νο2 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
 Μ.Ε.∆.  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


