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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-
Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    15/11/2017  
  
Αριθ. Πρωτ. : 28105 

    ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 42/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 265/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                                                                                           
                                                                  

«Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινών µειοδοτών-κατακύρωσης  του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
“Γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου 
και εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθµών”  και 
κήρυξη οριστικών αναδόχων της ανωτέρω 
προµήθειας» 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 14 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 27694/42/10-
11-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. 
Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά 
και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) 
Γαλαζούλα Αλίκη  5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Ανανιάδης 
Νικόλαος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Καλαµπόκης Ιωάννης και 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 

• Οι κ.κ. Ν.Ανανιάδης και Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθαν στη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία 
επί του 3ου και 4ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 27382/8-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος :  
 

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για : 

 

Την έγκριση του υπ΄αριθµ. πρωτ. 27161/6-11-17 Πρακτικού εξέτασης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  προµήθεια « Γραφικής ύλης 

µικροαντικειµένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών», 

Α.Μ.108/2017, και κήρυξη οριστικών αναδόχων  της ανωτέρω προµήθειας. 

 

Κύριε Πρόεδρε,   

Σας γνωρίζουµε ότι :  

Με την αρ. 213/2017 Απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην 

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  και  την  κατάρτιση των όρων διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισµού  για την προµήθεια « Γραφικής ύλης 

µικροαντικειµένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών», 

Α.Μ.108/2017 ποσού 36.100,00€ (συµπ/νου ΦΠΑ). 

Με την  υπ΄αρ. 181/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (Π.Α.Υ. 345/2017) για την ίδια 

προµήθεια της οποίας η  δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ,  

στους παρακάτω κωδικούς: 

1. Κ.Α. 02.10.6612.001 µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και 

µικροαντικειµένων γραφείου» ποσού 15.000 €   
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2 Κ.Α. 02.15.6612.001 µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και 

εποπτικού υλικού» ποσού 12.000 €   

3.    Κ.Α. 02.45.6611.002 µε τίτλο: «Προµήθεια σκληρόδετων βιβλίων για το 

κοιµητήριο», ποσού 800,00€ 

4. Κ.Α. 02.60.6612.001 µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης  και 

εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών» ποσού 8.300,00 € του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. 

 

Εν συνεχεία, µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 22404/20-9-2017 ∆ιακήρυξη 

∆ηµάρχου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑM 17PROC001978058 

2017-09-21),  και µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 22405/20-9-2017 (Α∆ΑM 

17PROC001978483 2017-09-21),   Περίληψη ∆ιακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412 ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016 ορίσθηκε η 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 5/10/2017 (ώρα 10.30π.µ.),  

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού. Η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε µε 

την αρ. 260/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνέταξε το υπ.΄ 

αρίθµ πρωτ. 24305/2017 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης 

δικαιολογητικών  , το οποίο εγκρίθηκε απο την Οικονοµική Επιτροπή µε την 

υπ΄αριθµ. 235/17 Απόφασή της  για τους προσωρινούς µειοδότες ως εξής: 

α) την εταιρεία  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μον/πη Ι.Κ.Ε. Εµπόριο Γραφικής 

ύλης » Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, Τηλ. 2741073030, 

ΦΑΞ: 2741073031, xristina@oikonomou-shop.gr , A.Φ.Μ. 800615635, ∆.Ο.Υ. 

Κορίνθου, για την οµάδα Α’  (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ), ποσού 8.693,90€ (ΦΠΑ 24% 

2.086,54€), σύνολο: 10.780,44€. 

Β) την εταιρεία ∆. Κλειδάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Κάνιγγος 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10677, Τηλ. 

2105237502 – 2105237595, ΦΑΞ: 2105201984, kleidas@ath.forthnet.gr  

A.Φ.Μ. 093532528 , ∆.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, για τις οµάδες: 

Οµάδα Β΄(ΒΙΒΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ), ποσού 

373.78€ (ΦΠΑ 24% 89,71€), σύνολο:463,49€. 

Οµάδα  ∆΄(Εποπτικό υλικό- παιχνίδια), ποσού 1.180,85€ (ΦΠΑ 24% 

283,40€), σύνολο:1.464,25€. 

Οµάδα Ζ΄(Βιβλία λειτουργίας Κοιµητηρίου), ποσού 610,00€ (ΦΠΑ 24% 

146,40€), σύνολο: 756,40€. 

Οµάδα Η΄(Εργασίες βιβλιοδεσίες), ποσού 982,95€ (ΦΠΑ 24% 235,91€), 

σύνολο: 1.218,86€ . 

Γ) την εταιρεία «CAMELINO», Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. Αραβησσός, 

Γιαννιτσών Τ.Κ. 58100, ΤΗΛ.: 2382099273 -2382099673, ΦΑΞ: 2382099595  

A.Φ.Μ. 094185929, ∆.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ info@camelino.gr  για την οµάδα 

Ε΄(Εποπτικό υλικό, κατηγορία υλικά), ποσού 4.138,01€ (ΦΠΑ 24% 993,12€), 

σύνολο: 5.131,13€ . 

∆) την εταιρεία «ΚΟΤΤΗΣ» - Κόττης Χαρτικά Α.Ε. A.Φ.Μ. 082592704, ∆.Ο.Υ. 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κολωνού 21 και Κεραµικού 29, Αθήνα, Τ.Κ. 10436 

info@kottis.grΤηλ. 2105230782, ΦΑΞ: 2105230965, για την οµάδα 

ΣΤ΄εποπτικό υλικό, ποσού: 943,20€ (ΦΠΑ 24% 226,37€), σύνολο: 1.169,57€  
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Για την οµάδα Γ΄ « Εποπτικό υλικό-κατηγορία βιβλία παιδικών σταθµών» 

προϋπ/σµού 121,03€ (ΦΠΑ 6% 29,05€), σύνολο: 150,08€, δεν κατατέθηκε 

καµµία προσφορά, συνεπώς η οµάδα Γ΄κηρύσσεται άγονη. 

 

Η Απόφαση διαβιβάστηκε στους συµµετέχοντες για την ενηµέρωσή τους . 

Στη συνέχεια  µε το αρ.πρωτ. 26164/2017 έγγραφο απεστάλη πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών . Οι τέσσερις προσωρινοί ανάδοχοι προσκόµισαν 

σε σφραγισµένους φακέλους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως εξής: 

εταιρεία  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μον/πη Ι.Κ.Ε.  (αρ. Πρωτ.27132/2017), 

εταιρεία ∆. Κλειδάς & ΣΙΑ Ε.Ε. (αρ. Πρωτ 26507/2017), εταιρεία 

«CAMELINO»( αρ. Πρωτ 26671/2017) και εταιρεία «ΚΟΤΤΗΣ» - Κόττης 

Χαρτικά Α.Ε, (αρ. Πρωτ 26916/2017). 

Προς τούτο  συντάχθηκε  το υπ.΄ αρίθµ πρωτ. 27161/6-11-2017 πρακτικό 

εξέτασης δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το  οποίο προτείνεται στην 

Οικονοµική Επιτροπή η κατακύρωση για την προµήθεια «Γραφικής ύλης 

µικροαντικειµένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών» 

µε Α.Μ. 108/2017, στους  οριστικούς µειοδότες ως εξής: α) εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μον/πη Ι.Κ.Ε.» για την οµάδα Α’, β) 

εταιρεία µε την επωνυµία «∆. Κλειδάς & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις οµάδες Β’, ∆’, Ζ’ 

και Η’, γ) εταιρεία µε την επωνυµία «CAMELINO-Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης 

Α.Β.Ε.Ε.», για την οµάδα Ε’ και δ) εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΤΤΗΣ» - 

Κόττης Χαρτικά Α.Ε.», για την οµάδα ΣΤ’, καθώς τα δικαιολογητικά που 

προσκόµισαν πληρούσαν όλα όσα ορίζονται από την ∆ιακήρυξη του 

διαγωνισµού. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης για : 

 

Την έγκριση του υπ΄αριθµ. πρωτ. 27161/6-11-2017 Πρακτικού εξέτασης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προµήθεια «Γραφικής ύλης 

µικροαντικειµένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών» 

µε Α.Μ. 108/2017 και κατακύρωση του αποτελέσµατος στους   οριστικούς 

µειοδότες του εν θέµατι διαγωνισµού, ως αναφέρονται παραπάνω. 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
             
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 42/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την αριθ. 
108/2017 σχετική µελέτη, την αριθ. 235/2017 προηγούµενη σχετική απόφαση 
Ο.Ε. και  
 

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 80 και 

του άρθρου 103 παρ. 6 

 

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. πρωτ. 22404/20-9-2017 διακήρυξης ∆ηµάρχου 
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3) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 27161/6-11-2017 πρακτικό αξιολόγησης 

δικαιολογητικών προσωρινών µειοδοτών-κατακύρωσης του διαγωνισµού 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

(6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 
 

Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 27161/6-11-2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινών µειοδοτών-κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού  για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & 

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» (Α.Μ. 108/2017) και κηρύττει 

οριστικούς αναδόχους αυτής τις εταιρείες: 

 

α) εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μον/πη Ι.Κ.Ε.» για την 

οµάδα Α’,  

β) εταιρεία µε την επωνυµία «∆. Κλειδάς & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις οµάδες Β’, ∆’, Ζ’ 

και Η’,  

γ) εταιρεία µε την επωνυµία «CAMELINO-Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.», 

για την οµάδα Ε’ και  

δ) εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΤΤΗΣ» - Κόττης Χαρτικά Α.Ε.», για την 

οµάδα ΣΤ’,  

 
οι οποίες προσέφεραν τα αναφερόµενα στην εισήγηση της παρούσας ποσά 
για τις αντίστοιχες οµάδες και δεδοµένου ότι τα δικαιολογητικά που 
προσκόµισαν πληρούσαν όλα όσα ορίζονται από την ∆ιακήρυξη του 
διαγωνισµού. 
 
 

• Για την οµάδα Γ΄ « Εποπτικό υλικό-κατηγορία βιβλία παιδικών 

σταθµών» προϋπ/σµού 121,03 € (ΦΠΑ 6% 29,05€), σύνολο: 150,08 €, 

δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, συνεπώς ο διαγωνισµός ως προς 

την οµάδα Γ΄ κηρύσσεται άγονος. 

 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Ελ.Πλάτανος, ο οποίος 

απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  265/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 

             Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
4. Τµήµα Λογιστηρίου 
5. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
6. ∆/νση Προσχολικής Αγωγής 
7. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
8. Αντιδήµαρχο Προσχολικής Αγωγής 
9. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

10. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
11. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 

Συνηµµένο:  
 
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 27161/6-11-2017 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 
προσωρινών µειοδοτών-κατακύρωσης του διαγωνισµού 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « Γραφικής ύλης µικροαντικειµένων γραφείου και 
εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών»    (Α.Μ. 108/2017) 

 
    Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήµερα, 06.11.2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, στον 

3ο όροφο του ∆ηµαρχείου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας επί της οδού Λ. 
∆εκελείας 97, συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προµηθειών του 
άρθρου 221,  παρ. 4, του Ν. 4412/2016, που συστήθηκε µε την αριθµό 260/2016 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 
(Α.Π. 25490/21.12.2016), προκειµένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης για την ανάθεση που αφορά την προµήθεια «Γραφικής ύλης 
µικροαντικειµένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών» µε 
Α.Μ. 108/2017.  

    Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθµ. πρωτ. 22404/20.09.2017 
∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, για τον 
Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε τίτλο «Γραφικής ύλης µικροαντικειµένων γραφείου 
και εποπτικού υλικού παιδικών σταθµών», την υπ' αριθµ. 26164/26-10-2017 
"Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών" και τις διατάξεις που διέπουν την 
διαδικασία αυτή ως εξής : 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) », 

• του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 

• του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014) « Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήµερα, 

• του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/05.08.2016) « Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες » και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους, 

 
          κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

         
 Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  
 

1. Πούλιος Κων/νος (Πρόεδρος) 
2. Λεβαντή Εµµανολία (Γραµµατέας) 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος (Αναπληρωµατικό µέλος) 

          
 Για τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι προσωρινοί 
µειοδότες - εταιρείες που κατέθεσαν εµπρόθεσµα τους αντίστοιχα  τέσσερις (4) 
σφραγισµένους φάκελους, µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.       
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, 06.11.2017 
         ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 27161 
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Α/Α 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Αριθµ. πρωτ. 

φακέλου 
προσφοράς 

 
1 

∆. Κλειδάς & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 A.Φ.Μ. 093532528 , 

∆.Ο.Υ. Α’ Αθηνών 

Κάνιγγος 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10677 
Τηλ. 2105237502 – 

2105237595, ΦΑΞ: 2105201984 

 
26507/31-10-

2017 
 
2 

«CAMELINO» 
Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης 

Α.Β.Ε.Ε.  
A.Φ.Μ. 094185929, ∆.Ο.Υ. 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 
Αραβησσός, Γιαννιτσών Τ.Κ. 

58100,  
ΤΗΛ.: 2382099273 -

2382099673, ΦΑΞ: 2382099595               

 
 

26671/01-11-
2017 

 
3 

«ΚΟΤΤΗΣ» - Κόττης 
Χαρτικά Α.Ε. A.Φ.Μ. 

082592704, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Κολωνού 21 και Κεραµικού 29, 
Αθήνα, Τ.Κ. 10436 

Τηλ. 2105230782, ΦΑΞ: 
2105230965 

 
26916/03-11-

2017 

 
 
4 

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ»  
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., 

A.Φ.Μ. 800615635, ∆.Ο.Υ. 
Κορίνθου 

 
Εθνικής Αντιστάσεως 3, 
Κόρινθος, Τ.Κ. 20100 

Τηλ. 2741073030, ΦΑΞ: 
2741073031 

 
 

27132/06-11-
2017 

          
    Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

των παραπάνω εταιρειών, ήταν καλά σφραγισµένοι και ανέγραφαν τα όσα ορίζονταν από 
τη ∆ιακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή τους.                   
   Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι οι παραπάνω 
εταιρείες κατέθεσαν όλα όσα ορίζονται από την ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού.   

Η Επιτροπή µονόγραψε τους φακέλους των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
αποσφραγίστηκαν καθώς και τις σελίδες που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

 
    Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει στην Οικονοµική 
Επιτροπή την κατακύρωση ως οριστικών µειοδοτών για την προµήθεια µε 
διακριτικό «Γραφικής ύλης µικροαντικειµένων γραφείου και εποπτικού 
υλικού παιδικών σταθµών» µε Α.Μ. 108/2017, τις εταιρείες: α) την εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μον/πη Ι.Κ.Ε.» για την οµάδα Α’, β) την 
εταιρεία µε την επωνυµία «∆. Κλειδάς & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τις οµάδες Β’, ∆’, Ζ’ και Η’, 
γ) την εταιρεία µε την επωνυµία «CAMELINO-Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.», για 
την οµάδα Ε’ και δ) την εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΤΤΗΣ» - Κόττης Χαρτικά 
Α.Ε.», για την οµάδα ΣΤ’, καθώς τα δικαιολογητικά που προσκόµισαν πληρούσαν 
όλα όσα ορίζονται από την ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
        Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
 

ΛΕΒΑΝΤΗ ΕΜΜΑΝΟΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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