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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 18ης/2018 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  336/2018  

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού που αφορά στην 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου» προϋπολογισµού 50.366,72€ 

Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 27η του µήνα Απριλίου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 8:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 14237/23-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.   
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Ε. 
Κουράση), ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Μεταβολές:  
1) Λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου – Προέδρου κ. Συµεών (Σίµου) Ρούσσου, προέδρευσε ο 
Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Κουράσης βάσει της υπ΄ αρ. 194/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
2) Μετά από πρόταση του Προεδρεύοντος - Αντιπροέδρου το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
αποσύρθηκε. 
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Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, ζήτησε να συζητηθεί το 
ανωτέρω Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης (Ε.Η.∆.) θέµα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το ενέκριναν οµόφωνα.  

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 7ο Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης θέµα είπε ότι: 

Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. πρωτ. 14850/27-04-2018 εισήγηση από το Τµήµα Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Με την 1812/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α 6Μ8ΤΩΗ∆-ΚΘΞ) εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, 
φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» Α.Μ. 124/2017 
προϋπολογισµού 50.366,72€, µε τη διενέργεια συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. Κατ’ εφαρµογή του 
Ν.4013/11 και της ΚΥΑ 57654/22.5.2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/23.5.2017 τ.Β’) καταχωρήθηκε 
πρωτογενές αίτηµα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και 
έλαβε Α∆ΑΜ 17REQ002334072 2017-11-30”.  
Με την 952/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α Ψ5ΒΟΩΗ∆-Γ8Β, διατέθηκε πίστωση 
ποσού 50.366,72€ σε βάρος των κατωτέρω Κ.Α.: 10.6613.02 (ΠΑΥ: 1687/2017) «Προµήθεια 
υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» µε ποσό 5.366,72€, 10.6612.03 (ΠΑΥ: 
1688/2017) «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» µε ποσό 28.000,00€, 
15.6612.07 (ΠΑΥ: 1689/2017) «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» µε 
ποσό 12.000,00€ και 30.6612.03 (ΠΑΥ: 1690/2017) «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων» µε ποσό 5.000,00€ του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2017.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 συντάχθηκαν οι µε Α.Π.: 45581, 45582, 45583 και 
45584/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 17REQ002372903 2017-12-07 
(εγκεκριµένο αίτηµα).  
Στη συνέχεια, µε την 953/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 6ΦΙ3ΩΗ∆-ΖΝΒ) 
εγκρίθηκαν: Α) οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 124/2017 µε αντικείµενο την  
«Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» και Β) Καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια 
υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά γραφείου». Κατόπιν εκδόθηκε η µε Α.Π. 45811/8-12-2017 διακήρυξη 
του διαγωνισµού, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 22/12/2017 και 
έλαβε Α∆Α: ΨΛ1ΧΩΗ∆-Κ2Ρ και Α∆ΑΜ: 17PROC002384499 2017-12-08. Περίληψη της 
σχετικής διακήρυξης δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στον ελληνικό τύπο. 
Επίσης, αναρτήθηκαν τα τεύχη της µελέτης και η διακήρυξη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
http://www.halandri.gr.  
Κατά την ηµέρα και ώρα που οριζόταν από τη διακήρυξη η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη 
στην αποσφράγιση των προσφορών και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων και συνέταξε το από 22/12/2017 
πρακτικό.  
Με την 78/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α ΩΛΥΦΩΗ∆-ΒΑ5) εγκρίθηκε το από 
22/12/2018 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο Α) απορρίφθηκαν οι 
προσφορές των εταιρειών: α) ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, β) ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, γ) 
CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON IKE, δ) A & M ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., ε) 
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ, στ) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, ζ) ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και η) ΚΟΤΤΗΣ-ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται σε 
αυτό και Β) ανεδείχθησαν ως προσωρινοί ανάδοχοι οι διαγωνιζόµενες εταιρείες: 
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• ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την ΟΜΑ∆Α Α «Προµήθεια Υλικών 

µηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων», έναντι του ποσού 4.074,64€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) διότι η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  

• TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ για τις οµάδες: ΟΜΑ∆Α Β «Φωτ/κό 
Χαρτί», έναντι του ποσού 22.061,17€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και ΟΜΑ∆Α Γ 
«Γραφική Ύλη και Μικροαντικείµενα Γραφείων», έναντι του ποσού 5.755,919€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), διότι οι προσφερόµενες τιµές είναι συµφέρουσες από 
οικονοµικής άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

• MS ENVELOPES ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ για την ΟΜΑ∆Α ∆ «Τυπωµένα Βιβλία έντυπα και άλλα 
τυπωµένα χαρτικά είδη», έναντι του ποσού 3.578,76€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) διότι 
η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή). 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 
 
Στη συνέχεια  απεστάλη πρόσκληση (Α.Π. 7393/29-02-2018) στις αναδόχους εταιρείες για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως αυτά ορίζονται από τη διακήρυξη. Στις 
28/03/2018 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και συνέταξε το µε Α.Π.: 14464/24-04-2018 πρακτικό που έχει 
ως ακολούθως: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  
& ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

& ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Στο Χαλάνδρι την 28η Μαρτίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Χαλανδρίου η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 
819/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Κουµανταράκη Κάρµεν-Νίκη 
2) Ράπτη Γεωργία 
3) Στουραϊτης Παναγιώτης 
 
Με το υπ’ αρ. 1/22-12-2017 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια υλικών µηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, 
γραφικής ύλης  & λοιπά υλικά γραφείου του ∆ήµου Χαλανδρίου (Αριθµός ∆ιακήρυξης 
45811/08-12-2017), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των εταιρειών: 
 

• ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ως προσωρινή ανάδοχο για την προµήθεια 
ΟΜΑ∆Α Α «Υλικών µηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων».  

• TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ ως προσωρινή ανάδοχο για την 
προµήθεια ΟΜΑ∆Α Β «Φωτ/κό Χαρτί», καθώς και για την ΟΜΑ∆Α Γ, «Γραφική 
ύλη & µικροαντικείµενα γραφείου».  

• MS ENVELOPES ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ως προσωρινή ανάδοχο για την προµήθεια 
ΟΜΑ∆Α ∆ «Τυπωµένα Βιβλία έντυπα και άλλα τυπωµένα χαρτικά είδη».  

 
Με την υπ΄αρ. 78/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι ως άνω εταιρείες κλήθηκαν µε την υπ’ αρ. 
πρωτ. 7393/29-02-2018 πρόσκληση του τµήµατος Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού της 
∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου Χαλανδρίου, να προσκοµίσουν σε σφραγισµένο 
φάκελο, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 
προβλεπόµενα από το άρθρο 15 (παράρτηµα Α) της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία τους σφραγισµένους φακέλους 
δικαιολογητικών ως εξής:  

• ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. την 6-3-2018 µε αριθµό πρωτ. 8584, 
συνεπώς εµπροθέσµως.  

• TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ την 13-3-2018 µε αριθµό 
πρωτ. 9667, συνεπώς εµπροθέσµως.  

• MS ENVELOPES ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ την 5-3-2018 µε αριθµό πρωτ. 8338, συνεπώς 
εµπροθέσµως.  

 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων και 
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτούς (πρωτότυπα, 
αντίγραφα & CD).  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο της ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.  είναι τα ακόλουθα: 

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών των Ποινικών Μητρώων των κ.κ. Φίλιππο 
Νικολακόπουλο, Σπυρίδωνα Νικολακόπουλο & Μορφοβασίλη Αργυρή, από τα οποία 
προκύπτουν ότι: 
• δεν έχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 σε πρωτότυπη µορφή ήτοι:  
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (αρ. πρωτ. 27328/23-01-2018, 
27322/23-01-2018 & 27324/23-01-2018). 
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών Αρµόδιας ∆ικαστικής Αρχής (ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ), από τα οποία προκύπτουν ότι η εταιρεία:  
• δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού,  δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου (Αρ. πρωτ. 4163/27.2.18, 
8168/01-03-2018, 8169/01-03-2018, 47643/14-12-2017, 2165/27-02-2018, 8167/01-03-
2018).  
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει 
ότι: 
• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (Αρ. πρωτ. ΕΦΚΑ 528321/21.11.2017, 293328/1.3.18, 
943224/1.3.18 & 293351/1.3.18), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  
(Αρ. πρωτ. ΑΑ∆Ε 64386103/30.1.2018). 
4. Πιστοποιητικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, µε το οποίο: 
• πιστοποιείται η εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, και εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένη (Αρ. πρωτ. 508/10.1.18).  
5. Ένορκη Βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών όπου βεβαιώνει ότι δεν προκύπτουν πράξεις 
επιβολής προστίµου από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας σε βάρος της σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών. 
6. Νοµιµοποιητικά έγγραφα – παραστατικά εκπροσώπησης. 
7. Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004. 
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Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο της TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ είναι τα ακόλουθα: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Ποινικού Μητρώου του κ. Ευθυµίου 
Τσαµπά, από το οποίο προκύπτει ότι: 
• δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 σε πρωτότυπη µορφή ήτοι:  
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (αρ. πρωτ. 34599/26.1.18). 
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών Αρµόδιας ∆ικαστικής Αρχής (ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ), από τα οποία προκύπτουν ότι η εταιρεία:  
• δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού,  δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου (Αρ. πρωτ. 4374/31.1.18, 
4380/31.18, 4378/31.1.18, 735/19.1.18, 4377/31.1.18).  
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει 
ότι: 
• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (Αρ. πρωτ. ΕΦΚΑ 77109/21.2.18 & 1607797/11.12.17), 
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  (Αρ. πρωτ. ΑΑ∆Ε 64428924/7.22018). 
4. Πιστοποιητικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, µε το οποίο: 
• πιστοποιείται η εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, και εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένη (Αρ. πρωτ. 349/8.1.18).  
5. Ένορκη Βεβαίωση από Συµβολαιογράφο όπου βεβαιώνει ότι δεν προκύπτουν πράξεις 
επιβολής προστίµου από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας σε βάρος της σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών. 
6. Νοµιµοποιητικά έγγραφα – παραστατικά εκπροσώπησης. 
 

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο της MS ENVELOPES ΜΑΡΙΟΣ 
ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ είναι τα ακόλουθα: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Ποινικού Μητρώου του κ. Μάριου 
Σολδάτου, από το οποίο προκύπτει ότι: 
• δεν έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 σε πρωτότυπη µορφή ήτοι:  
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (αρ. πρωτ. 11629/11.1.18). 
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αρµόδιας ∆ικαστικής Αρχής (ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ), από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία:  
• δεν τελεί υπό πτώχευση (Αρ. πρωτ. 1298/19.1.18).  
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι: 
• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (Αρ. πρωτ. ΙΚΑ 1168/3.7.17), καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους  (Αρ. πρωτ. ΑΑ∆Ε 1061/1.3.18). 
4. Πιστοποιητικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, µε το οποίο: 
• πιστοποιείται η εγγραφή της σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά της, και εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένη (Αρ. πρωτ. 1979/22.2.18).  
5. Νοµιµοποιητικά έγγραφα – παραστατικά εκπροσώπησης. 
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Κατόπιν αυτών η επιτροπή αφού διαπίστωσε έλλειψη των δικαιολογητικών κατακύρωσης από 
την εταιρεία MS ENVELOPES ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ απέστειλε την υπ΄αρ. 11679/29.3.18 
έγγραφη ειδοποίηση στον προσωρινό ανάδοχο όπως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών αποστείλει 
τα υπολείποντα δικαιολογητικά προκειµένου να προχωρήσει στη διαδικασία της κατακύρωσης. 

Στη συνέχεια ο προσωρινός ανάδοχος προσκόµισε µε τον υπ΄αρ. 12999/12.4.18 φάκελο τα 
επιπλέον δικαιολογητικά. 

Η Επιτροπή την ίδια ηµέρα συνεδρίασε προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε 
αυτόν.  
 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών από το οποίο 
προκύπτει ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση. (Αρ. πρωτ. 14948/3.4.2018).  
• και επίσης δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. (Αρ. πρωτ. 560/16.1.2018). 
• Ένορκη Βεβαίωση από Συµβολαιογράφο όπου βεβαιώνει ότι δεν εµπίπτει σε κανένα από 
τους λόγους που αναφέρονται στην περ. γ της παρ 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
δηλαδή ότι δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίµου από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 
σε βάρος της σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 15 της 
διακήρυξης.  

Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που αφορά 
στην προµήθεια υλικών µηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, 
γραφικής ύλης  & λοιπά υλικά γραφείου του ∆ήµου Χαλανδρίου,  
 
η επιτροπή γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική επιτροπή: 

Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών 
µηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης  & 
λοιπά υλικά γραφείου του ∆ήµου Χαλανδρίου ως εξής: 
 
• Στην εταιρεία ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την προµήθεια ΟΜΑ∆Α Α 
«Υλικών µηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων», έναντι του ποσού 4.074,64€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) διότι η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
 
• Στην εταιρεία TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ για την προµήθεια 
ΟΜΑ∆Α Β «Φωτ/κό Χαρτί», έναντι του ποσού 22.061,17€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 
καθώς και για την ΟΜΑ∆Α Γ, «Γραφική ύλη & µικροαντικείµενα γραφείου» 
προϋπολογισµού 11.999,99€ µε ΦΠΑ, έναντι του ποσού 5.755,919€, 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) διότι οι προσφερόµενες τιµές είναι συµφέρουσες από 
οικονοµικής άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
 
• Στην εταιρεία MS ENVELOPES ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ για την προµήθεια ΟΜΑ∆Α ∆ 
«Τυπωµένα Βιβλία έντυπα και άλλα τυπωµένα χαρτικά είδη», έναντι του ποσού 
3.578,76€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) διότι η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Κουµανταράκη Νίκη-Κάρµεν Ράπτη Γεωργία Στουραίτης Παναγιώτης  
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Λαµβάνοντας υπόψη, το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 
Προσφορών, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το 
οποίο η Οικονοµική Επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία» η υπηρεσία ζητά να 
ληφθεί απόφαση για: 
Α) την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου. 
Β) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ Α «Υλικά µηχανογράφησης & 
πολλαπλών εκτυπώσεων», µε ποσό προσφοράς 3.286,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο 
προσφοράς 4.074,64€, διότι η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
Γ) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία TURN ON OFFICE 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ Β «Φωτοαντιγραφικό 
Χαρτί», µε ποσό προσφοράς 17.791,25€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο προσφοράς 
22.061,15€ και για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ «Γραφική Ύλη και Μικροαντικείµενα 
Γραφείων», µε ποσό προσφοράς 4.641,87€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο προσφοράς 
5.755,919€, διότι οι προσφερόµενες τιµές είναι συµφέρουσες από οικονοµικής άποψης βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
∆) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία MS ENVELOPES 
ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ «Τυπωµένα Βιβλία έντυπα και 
άλλα τυπωµένα χαρτικά είδη», µε ποσό προσφοράς 2.886,10€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 
σύνολο προσφοράς 3.578,76€ διότι η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

Υποβλήθηκαν συνηµµένα τα σχετικά πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης 
προσφορών. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
1) τη συζήτηση του Ε.Η.∆. θέµατος ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 3 του  
Ν. 3852/10. 

2) την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που αφορά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου. 

3) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ Α «Υλικά µηχανογράφησης & 
πολλαπλών εκτυπώσεων», µε ποσό προσφοράς 3.286,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο 
προσφοράς 4.074,64€, διότι η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
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4) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία TURN ON OFFICE 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ Β «Φωτοαντιγραφικό 
Χαρτί», µε ποσό προσφοράς 17.791,25€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο προσφοράς 
22.061,15€ και για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ «Γραφική Ύλη και Μικροαντικείµενα 
Γραφείων», µε ποσό προσφοράς 4.641,87€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο προσφοράς 
5.755,919€, διότι οι προσφερόµενες τιµές είναι συµφέρουσες από οικονοµικής άποψης βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

5) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία MS ENVELOPES 
ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ για την προµήθεια της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ «Τυπωµένα Βιβλία έντυπα και 
άλλα τυπωµένα χαρτικά είδη», µε ποσό προσφοράς 2.886,10€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 
σύνολο προσφοράς 3.578,76€ διότι η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
 
Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 336/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
              
                  Χαλάνδρι, 30/04/2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: 6Τ8ΕΩΗΔ-ΨΒΑ


		2018-05-03T09:20:54+0300
	Athens




