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Ελληνική Δημοκρατία                                       Bούλα,  15-7-2015 
Νομός Αττικής        Aρ. Πρωτ. : 31303 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   25ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
  Αρ.Πράξης    :     25 
 Αρ. Απόφασης   :  265 
 
Στη Βούλα την  15η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:30, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 30609/10-7-2015, 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: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 

 
1. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος 

2. Χρήστος Βαδάσης,  Τακτικό Μέλος  
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος  
4. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό  Μέλος  
5. Μαρία Μπραϊμνιώτη, Τακτικό  Μέλος  
6. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος  
7. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό  Μέλος  
8. Αθανάσιος Ματόπουλος, Αν/κο Μέλος*  
 
*Τον κ. Δημήτριο Δαβάκη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Αθανάσιος Ματόπουλος 
 
 
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.   
     
 
 Θέμα 9ον: : Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & 
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ     ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ». 
 
  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της  ημερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη  αυτής το με αρ. πρωτ. 30593/10-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών, προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα 
ακόλουθα:               
 
 « κ. Πρόεδρε, 
 

       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 : 
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1. Να εγκρίνει το υπ. αριθ.  30729/13-07-2015 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & 
ΑΦΙΣΩΝ». 

2. Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στην εταιρεία ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ για την Ομάδα Α και να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με ποσό:  (μερικό σύνολο 
4.479,96 € , 1.030,39 € Φ.Π.Α. 23%) και γενικό σύνολο 5.510,35€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%  

3. Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στην εταιρεία ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ  για την Ομάδα Β και να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με ποσό:  (μερικό σύνολο 
3.375,80 € , 776,43 € Φ.Π.Α. 23%)και γενικό σύνολο 4.152,23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%  

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  πρόχειρου διαγωνισμού  και η κατακύρωση 
του διαγωνισμού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως προκύπτει από το Ν.2286/95 και 
ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη» 
 
Α) Την υπ΄ αριθ. 301/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την  οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια  και ο τρόπος εκτέλεσης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ     
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ». 

 
Β) Την υπ΄ αριθ. 195/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αρ. 75/2015 μελέτης και οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ     ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ». 

 
Γ) Την υπ’ αριθ. 75/2015 μελέτη  συνολικού  Π/Υ 20.000,00 € που συντάχθηκε από  
    την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
Δ) Τη με αρ. πρωτ.  26730/19-06-2015 περιληπτική διακήρυξη η οποία όριζε ημερομηνία λήξης 

παράδοσης προσφορών του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού την  ημ. 07/07/2015 και 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «Η Εφημερίδα των Συντακτών» και «Εβδόμη» στις 20-
21/06/2015 και 20/06/2015 αντίστοιχα.  

 
Ε) Το υπ΄αρ. πρωτ. 30729/13-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,  το 

οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:  
 

 
Στο δημοτικό κατάστημα Βούλας σήμερα 7 Ιουλίου  2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, 
συνήλθε η “Επιτροπή Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών, ανάθεσης, Αξιολόγησης προσφορών - 
αποτελεσμάτων & παρακολούθησης των Συμβάσεων προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46) η οποία 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2690/99,  με την αρ. 369/2014 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής,  αποτελούμενη από τους: 
 

 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Πρόεδρος 
 ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος 
 ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος 

  
προκειμένου να γνωμοδοτήσει – εισηγηθεί για τoν πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές  για την: 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΕΝΤΥΠΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ» 
 ποσά Π/Υ: ομάδα Α  15.000,00 €      με Φ.Π.Α.                 Κ.Α.: 10-6611.007 
                    ομάδα Β    5.000,00 €      με Φ.Π.Α.                 Κ.Α.: 00-6431.007                                        
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Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορά οι παρακάτω εταιρίες : 
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 
 
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝ.ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 

 
 

Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι οι προσφορές όλων των παραπάνω συμμετεχόντων 
υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο, όπως ορίζεται από το άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ, 
προέβη στην αποσφράγισή τους. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνταν να καταθέσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους όπως αυτά ορίζονται στη 24753/10-06-2015 Διακήρυξη 
πρόχειρου διαγωνισμού και παρουσιάζονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που ακολουθεί: 

Δικαιολογητικά του άρθρου 7 της Διακήρυξης: 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  
(ΙΚΑ - εργαζόμενοι, ΟΑΕΕ – εταίροι, μέλη ΔΣ, συνεργάτες ,ΤΣΜΕΔΕ – Μηχανικοί κλπ), κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .  
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
γ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄αυτό  
και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και να μην έχει λήξει. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: 
ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ . 
δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 
δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία  
έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
στ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή κοινοπραξία. 
 
Αφού η Επιτροπή μονόγραψε και έλεγξε τα δικαιολογητικά (όλα κατατεθειμένα σε δύο 
αντίγραφα) και δη των επί ποινή αποκλεισμού, των ανωτέρω συμμετοχών,  και δεδομένου 
ότι κατά της διακήρυξης δεν έχει ασκηθεί ένσταση και αποδέχονται τους όρους της ανεπιφύλακτα 
προκρίθηκαν και οι δύο εταιρίες στο επόμενο στάδιο  αποσφράγισης των οικονομικών τους 
προσφορών (κατατεθειμένη σε δυο αντίγραφα) με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
 
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ   
                                         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  )  
    ΣΥΝΟΛΟ :                                              4.479,96 € 
    Φ.Π.Α.  :                                                 1.030,39 € 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                                5.510,35 € 
 
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝ.ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ   
                                         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  )  
    ΣΥΝΟΛΟ :                                              10.189,90 € 
    Φ.Π.Α.  :                                                 2.343,68   € 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                                12.533,58 €  
 
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ &  
                                      ΑΦΙΣΩΝ)  
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    ΣΥΝΟΛΟ :                                               3.375,80 € 
    Φ.Π.Α.  :                                                     776,43  € 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                                 4.152,23  €  
 
Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της: 

 
1. Ότι η με αρ. πρωτ.: 24753/10-06-2015 διακήρυξη δημοσιεύθηκε όπως προβλέπει η 

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

2. Ότι παρέλαβαν τεύχη από το αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών  τέσσερις  (4) επιχειρήσεις. 
 

 
Εισηγείται  

 την κατακύρωση στους προμηθευτές: 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α την εταιρία   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ    
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β την εταιρία   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝ.ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 
 

Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό και επιστρέφει το φάκελο του διαγωνισμού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΕΝΤΥΠΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ» στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:                                                                                                   
 
1.-Το υπ΄αριθμ.  30729/13-07-2015 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ» 
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 ΕΚΠΟΤΑ  
4.- Την με αριθμό 75/2015 τεχνική μελέτη, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
5.-  Τη με αριθ. 369/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί    
      συγκρότησης επιτροπών»  καθώς και τη με αριθμ. 5/2015 απόφαση του Δημοτικού    
      Συμβουλίου.  
6.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 78083/51908/23-12-2014  επικύρωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με    
αρ.499/20-11-2014 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2015». 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   O M O Φ Ω Ν Α 

 
 Α) Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. πρωτ. .  30729/13-07-2015 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & 
ΑΦΙΣΩΝ» 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στην εταιρεία ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
για την Ομάδα Α και τον αναδεικνύει ανάδοχο με ποσό 5.510,35€ συμπεριλαμβανομένου     
Φ.Π.Α. 23%, (μερικό σύνολο 4.479,96 €, 1.030,39 € Φ.Π.Α.23%) 

Γ) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στην εταιρεία ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ για την Ομάδα Β και τον αναδεικνύει ανάδοχο με ποσό 4.152,23€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, (μερικό σύνολο 3.375,80 €, 776,43 € Φ.Π.Α. 23%) 

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  πρόχειρου διαγωνισμού  και η 
κατακύρωση του διαγωνισμού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως προκύπτει από το 
Ν.2286/95 και ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 
   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 265/2015.  
 
Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ 
ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ – ΧΟΒΡΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΜΝΩΩΨΖ-Θ73
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