
        

     
                                                                                             
Ελληνική Δημοκρατία                                                    Bούλα,  5/4/2017
Νομός Αττικής         Aρ. Πρωτ. : 12734
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   13ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Πράξης    :  13
 Αρ. Απόφασης   : 110

Στη Βούλα την 5η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Βάρης  -  Βούλας  -
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ.  12150/31-3-2017, πρόσκληση του Δημάρχου κ.
Γρηγόρη  Κωνσταντέλλου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στους  δημοτικούς
συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου
75 του Ν. 3852/7.6.2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν:

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
5. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
7. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                     ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
8. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα
9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών

1. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών

Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του
Ν.3852/7.5.2011  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας
διάταξης. 
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Θέμα    1  ο:  Έγκριση  του  υπ΄αρ.πρωτ.  11543/28-3-2017  πρακτικού  αξιολόγησης
δικαιολογητικών, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση αποτελέσματος για την
“Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ,
μελανιών και αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα” 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα ακόλουθα:

1. Tο  με  αρ.πρωτ.  11690/29-3-2017  έγγραφο της  Δ/νσης  Οικονομικών,  Τμήματος
Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής:

  ¨ Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 
87/7-6-2010 ) προκειμένου :

A. Να εγκρίνει  τo υπ.αρ. 11543/28-3-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανωτέρω  προμήθεια  του γνωμοδοτικού οργάνου 
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων.

B. Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα και να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω
διαγωνισμού, στην κάτωθι εταιρεία:

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΤΤΗΣ –
ΧΑΡΤΙΚΑ

Α.Ε

ΟΜΑΔΑ Α 10-
6613.029

30.000,00€ 16.156,47€ 3.877,55€ 20.034,02€

ΝΟΥΛΗΣ
Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ Β1 10-
6613.030

14.982,92€ 10.010,30€ 2.409,47€ 12.412,77€

ΚΟΝΤΗΣ
ΕΠΕ

ΟΜΑΔΑ Β2 10-
6613.030

15.007,63€ 11.184,97€ 2.684,39€ 13.869,36€

Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  συνοπτικού  διαγωνισμού  και η
κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το
Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη.

                                                                                                                          

                                                                                                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

2. Τη με αριθμό 1/2017 τεχνική μελέτη, Δ/νσης Οικονομικών, Τμήματος Προμηθειών για την
«Προμήθεια  φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ,
μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές  και άλλα μηχανήματα»
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3. Την υπ΄ αριθμ. 18/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με  Έγκριση α) της
προμήθειας β) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 1/2017 μελέτης γ) διάθεσης -
δέσμευσης  πίστωσης  ποσού  60.000,00€  και  δ)  έγκριση των  τευχών της  διακήρυξης  του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης,
λοιπών  ειδών  γραφείου,  τόνερ,  μελανιών  και  αναλωσίμων  για  τα  φωτοαντιγραφικά,
εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα»

 4.  Τη  με  αρ.  πρωτ.  4062/3-2-2017  περιληπτική  διακήρυξη  η  οποία  όριζε  ημερομηνία   
λήξης παράδοσης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού την ημ. 20-2-2017

5.  Το  υπ΄αρ.  πρωτ.  6503/21-2-2017  πρακτικό  αξιολόγησης  προσφορών  (δικαιολογητικά
συμμετοχής,  τεχνικές  προσφορές)  για  την  «Προμήθεια  φωτοαντιγραφικού  χαρτιού,
γραφικής  ύλης,  λοιπών  ειδών  γραφείου,  τόνερ,  μελανιών  και  αναλωσίμων  για  τα
φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα»

6.  Την  υπ΄αρ.  46/2017  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  που  αφορά  την  έγκριση  τoυ
υπ΄αρ.πρωτ.  6503/21-2-2017  πρακτικού αξιολόγησης προσφορών που διενεργήθηκε από
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής  και  της  τεχνικής  προσφοράς   της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών και
αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα 

 7.  Το  υπ΄αρ.  πρωτ.  7646/2-3-2017  πρακτικό  αξιολόγησης  προσφορών  (Ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου) για την  «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης,
λοιπών  ειδών  γραφείου,  τόνερ,  μελανιών  και  αναλωσίμων  για  τα  φωτοαντιγραφικά,
εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα», 

  8. Την υπ΄αρ. 70/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού (οικονομική προσφορά) και αναδεικνύει ¨Προσωρινό Ανάδοχο¨

9.Το  υπ΄αρ.πρωτ.11543/28-3-2017  Πρακτικό  κατακύρωσης  για  την  «Προμήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών και
αναλωσίμων  για  τα  φωτοαντιγραφικά,  εκτυπωτές  και  άλλα  μηχανήματα»  το  οποίο
αναφέρει τα ακόλουθα:

«Στο δημοτικό κατάστημα Βούλας σήμερα 28 Μαρτίου  2017,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00  πμ,
συνήλθε η “Επιτροπή Διενέργειας Δημοσίων  Διαγωνισμών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών –
Αποτελεσμάτων και Παρακολούθησης των Συμβάσεων Προμηθειών  - Υπηρεσιών, με την διαδικασία
του Πρόχειρου – Συνοπτικού  Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.
2690/99,  με την αρ. 16/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  αποτελούμενη από τους:

1. Λογοθέτης Δημήτρης κλάδου ΤΕ4, Πρόεδρος
2. Τσάκαλης Δημήτριος κλάδου ΠΕ1, Μέλος
3. Ζαρκαδούλας Γεώργιος κλάδου ΔΕ35, Μέλος
 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει –  εισηγηθεί για τoν  πρόχειρο  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες
προσφορές  για την:
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« Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών 
για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα »
 ποσό Π/Υ: 59.989,87 €      με Φ.Π.Α.                 
Κ.Α.: 10-6613.029,  10-6613.030                                                           

 
Η επιτροπή αποσφράγισε :
1.Τον με αριθ. Πρωτ.   10287/20-3-2017   φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που απέστειλε
ο προσωρινός μειοδότης της Συνοπτικής διαδικασίας, για την Ομάδα Α  ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 
2.Τον με αριθ. Πρωτ. 9906/16-03-2017 φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που απέστειλε ο
προσωρινός μειοδότης της Συνοπτικής διαδικασίας, για την  Ομάδα  Β1,  ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.
3.Τον με αριθ. Πρωτ. 9323/14-03-2017 φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που απέστειλε ο
προσωρινός μειοδότης της Συνοπτικής διαδικασίας, για την  Ομάδα  Β2,  ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.

Σύμφωνα με την 2.2.9.2Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης , της υπ.αριθ.3281/31-01-
2017 διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας, προβλέπονται τα εξής :

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης  του ως άνω αποσπάσματος  αφορά και  στα μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) (i) για την  παράγραφο 2.2.3.2  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις εισφορές σε
ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης). Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία
στα  οποία  καταβάλλονται  εισφορές  από  τον  εργοδότη  για  όλους  τους  απασχολούμενους  με
οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,  συμπεριλαμβανομένων  των
εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι
μόνο  τους  ασφαλισμένους  στο  Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (Ι.Κ.Α.).  Σε  κάθε  περίπτωση,  ο
οργανισμός  κοινωνικής  ασφάλισης  στον  οποίο  είναι  ασφαλισμένος  κάθε  απασχολούμενος  στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος,  θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από σχετική
κατάσταση – κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του
και θα συνοδεύεται  από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν.  1599/1986 (ΦΕΚ Α'75),
όπως  ισχύει,  υπογεγραμμένη,  χωρίς  να  απαιτείται  θεώρηση  του  γνήσιου  της  υπογραφής.  Σε
περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
εταιρεία.
(iii)  για τις  λοιπές περιπτώσεις  της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση  χωρίς  να απαιτείται
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση  χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν έχει εκδοθεί  σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)και  τα  δηλωθέντα  στο  ΤΕΥΔ  ΜΕΡΟΣ  IV A προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα
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δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται  από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  του  οικείου
Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος
των εργασιών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και το οποίο θα
έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης . 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 και των δηλωθέντων στο ΤΕΥΔ
ΜΕΡΟΣ  IV Γ  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  κατάλογο  με  τις  κυριότερες,  συναφή  με  το
αντικείμενο του διαγωνισμού, προμήθειες που έχουν εκτελέσει οι συμμετέχοντες για το Δημόσιο ή
Ιδιωτικό τομέα κατά το προηγούμενο έτος έτη (2016), στον οποίον θα αναγράφονται οι τίτλοι των
προμηθειών, ο φορέας και το συμβατικό ποσό.
Ο κατάλογος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται εάν ο φορέας είναι:
α) Δημόσια Αρχή με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και τις αντίστοιχες συμβάσεις και αν είναι: 
β) Ιδιωτικός φορέας, με τιμολόγια και τα αντίστοιχα συμφωνητικά θεωρημένα από την αρμόδια
ΔΟΥ ή τη κατάσταση συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 ν.1882/90.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής
κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους1 (ΜΕΡΟΣ  II Α του
ΤΕΥΔ) που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις  (πχ ΓΕΜΗ) ή διαθέτουν
πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης,  κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις  ποιοτικής επιλογής,  τις  οποίες καλύπτει  ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Β.6. για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

1
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται  υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι  δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.5).
   

Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της:
 Ότι η με αρ. πρωτ.: 3281/31-01-2017  διακήρυξη δημοσιεύθηκε όπως προβλέπει η νομοθεσία

στον  τοπικό  τύπο,  αναρτήθηκε  σε  εμφανές  σημείο  του  Δημοτικού  καταστήματος  και
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «Διαύγειας»,

 Ότι παρέλαβαν τεύχη από το αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών  τέσσερεις(04) επιχειρήσεις.
 Ότι από τις τέσσερεις επιχειρήσεις που παρέλαβαν τεύχη , κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι :

1.ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. 
2.ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
3.Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
4.ΚΟΤΤΗΣ -  ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
5.SMARTOFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε.
6.Διάγραμμα Π. Νικολακόπουλος Α.Ε.

4. Οτι από τις έξι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, μετά από τον έλεγχο του φακέλου
των  δικαιολογητικών  και  των  τεχνικών  προσφορών  συνέχισαν  την  διαδικασία  του  πρόχειρου
διαγωνισμού και αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές πέντε επιχειρήσεων
5.Το  υπ.αριθ.  7646/02-03-2017  της  ίδιας  ,  με  το  οποίο  εισηγήθηκε  την  ανάδειξη  προσωρινού
μειοδότη:
Για την Ομάδα Α την επιχείρηση ΚΟΤΤΗΣ -  ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 
Για την Ομάδα Β1 την επιχείρηση ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. και
Για την Ομάδα Β2 την επιχείρηση ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
6.  Την  υπ.αριθ.  70/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Βάρης  Βούλας
Βουλιαγμένης με την οποία αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης:
Για την Ομάδα Α η επιχείρηση ΚΟΤΤΗΣ -  ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 
Για την Ομάδα Β1 η επιχείρηση ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. και
Για την Ομάδα Β2 η επιχείρηση ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
 

Εισηγείται 
 Την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη και την κατακύρωση της συνοπτικής διαδικασίας για την   “
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού,  γραφικής ύλης,  λοιπών ειδών γραφείου,  τόνερ,  μελανιών
για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα   
Για την Ομάδα Α ,στην επιχείρηση 
ΚΟΤΤΗΣ -  ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 

Για την Ομάδα Β1 στην επιχείρηση 
ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. 

Για την Ομάδα Β2 στην επιχείρηση 
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 
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Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό και επιστρέφει το φάκελο του διαγωνισμού για την  «
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού,  γραφικής ύλης,  λοιπών ειδών γραφείου,  τόνερ,  μελανιών
για τα φωτοαντιγραφικά,  εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα» στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
                                                                                                                                           Η Επιτροπή»

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και  ανταλλαγή απόψεων,  αφού
έλαβε υπόψη της : 

1.  Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών
2.  Τις  διατάξεις  των  άρθρων  72  παρ.  1  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄/87/7.6.2010)  «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016
4. Τις υπ΄αρ. Α-306 και 307/2017 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
5. Τη με αριθμ. Πρωτ. 103435/37678/18-01-2017 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους  2017  από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,  που αφορά  τη  με  αρ.  570/2016
απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για
το οικ. Έτος 2017»

 

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

α) Εγκρίνει το υπ΄αρ.πρωτ. 11543/28-3-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανωτέρω  προμήθεια  του γνωμοδοτικού οργάνου
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων.

β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα διαγωνισμού στις εταιρείες 

ΚΟΤΤΗΣ– ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε (ΟΜΑΔΑ Α)   

ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε (ΟΜΑΔΑ Β1 ) 

ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ ( ΟΜΑΔΑ Β2)

γ) Αναδεικνύει οριστικούς  μειοδότες τις κάτωθι εταιρείες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΤΤΗΣ
–

ΧΑΡΤΙΚ
Α Α.Ε

ΟΜΑΔΑ Α 10-
6613.029

30.000,00€ 16.156,47€ 3.877,55€ 20.034,02€

ΝΟΥΛΗΣ
Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ Β1 10-
6613.030

14.982,92€ 10.010,30€ 2.409,47€ 12.412,77€

ΚΟΝΤΗΣ
ΕΠΕ

ΟΜΑΔΑ Β2 10-
6613.030

15.007,63€ 11.184,97€ 2.684,39€ 13.869,36€
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      Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  συνοπτικού διαγωνισμού  και
η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη.

                                                                                                                          
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     110/2017

     
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
   
     
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ – ΧΟΒΡΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ
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