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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 22/2020 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 135/2020 
 
 
                                                                            Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
 

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
“Ξξνκήζεηα  γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ 
γξαθείνπ,  επνπηηθνχ πιηθνχ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ & 
θσηνηππηθνχ πιηθνχ” (Α.Κ. 32/2020 θαη αλάδεημε 
νξηζηηθψλ αλαδφρσλ» 
 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
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δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 12999/23/18-6-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :     
  
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο  2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 6) 
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε. 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, 

αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ. 
 

 Ζ θ. Α.Ξαπαθψζηα πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 
 

 Ν θ. Λ.Πεξεηάθεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη 
ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 
 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 13030/18-6-2020 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο 
Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ Ξξνκήζεηα «Γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ 
γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ πιηθνύ» 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο γηα ην 
έηνο 20120(ΑΚ.32/2020). 
 
ΠΣΔΡ.: Ρν ππ. Αξηζ. Ξξσηνθόιινπ 12983/18-06-20 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο γηα ηελ Ξξνκήζεηα «Γξαθηθήο ύιεο, 
κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη 
θσηνηππηθνύ πιηθνύ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 
Λέαο Σαιθεδόλαο γηα ην έηνο 20120 (ΑΚ. 32/2020). 
 
 Κε ην αλψηεξν ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο  - αμηνιφγεζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ Ξξνκήζεηα «Γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, 

επνπηηθνχ πιηθνχ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη θσηνηππηθνχ πιηθνχ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην έηνο 2020 (ΑΚ. 32/2020), πνπ 

νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ην νπνίν ζαο 

δηαβηβάδνπκε, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα, ηε ιήςε απφθαζεο πεξί 
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έγθξηζεο ή κε, ηνπ ππ.΄αξίζκ.12983/18-06-20πξαθηηθνχαμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλάδεημε σο νξηζηηθνχο αλαδφρνπο 

ηνπο εμήο νηθνλνκηθνχο θνξείο: 

 

α) Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «CAMELino» Γαβξηήι Β. Ρεθηεξίδεο Α.Β.Δ.Δ.γηα ηελ 

νκάδα Γ’ -ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ),  

β) Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  Ππκεσλίδεο Βαζ. Σαξάιακπνο γηα ηελ νκάδα Ε’-

ΔΟΓΑΠΗΔΠ-ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΔΠ,  

γ) Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ» Κνλνπξφζσπε Η.Θ.Δ. γηα 

ηελ νκάδα Ζ’-ΦΩΡΝΡΞΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΣΑΟΡΗ Α4 & Α3) θαη  

δ)Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Ξ. & Φ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Ν.Δ.» - ΔΚΞΝΟΗΑ 

ΔΗΓΩΛ ΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ γηα ηηο νκάδεο Α’ θαη Δ’-ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ θαη ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ 

(ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΙΗΘΑ), 

θαζψο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθφκηζαλ, πιεξνχζαλ φια φζα νξίδνληαη απφ ηελ 

Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ Δπηηξνπή αλέβαιε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο, γηα επφκελε ζπλεδξίαζε, γηα ηηο 

εηαηξείεο: 

α) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΘΝΡΡΖΠ» - Θφηηεο Σαξηηθά Α.Δ. γηα ηηο νκάδεο Β’-΄ 

ΒΗΒΙΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Γ/ΛΠΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ, ΠΡ’-- ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ θαη 

Θ’-ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ (ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ) (ΔΠΞΑ)θαη 

β) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γ. Θιεηδάο & ΠΗΑ Δ.Δ.» γηα ηελ νκάδα Γ-,ΔΞΝΞΡΗΘΝ 

ΙΗΘΝ (ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΗΒΙΗΑ ΞΑΗΓΗΘΩΛ ΠΡΑΘΚΩΛ) 

 

ειιείςεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νθείινπλ, ιφγσ θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ηνπο απφ 

ην Ξξσηνδηθείν, ιφγσ COVID-19. 

 

Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

ΠΛΖΚ. :Ρν ππ. Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 12983/18-06-2020 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηελ Ξξνκήζεηα «Γξαθηθήο χιεο, 
κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνχ πιηθνχ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη θσηνηππηθνχ 
πιηθνχ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην 
έηνο 20120 (ΑΚ. 32/2020). 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 22/2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ηελ αξηζ. 32/2020 ζρεηηθή κειέηε 
θαη  
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1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Ρα 
απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα 
απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 
ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο 
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000€) (πξν ΦΞΑ) ή…» 
2) Ρελ ππ. αξηζκ.πξση. 7497/01.04.2020 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ 
3) Ρν πξαθηηθφ εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κε  Αξίζκ. Ξξσηνθφιινπ 
12983/18-06-2020 
4) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,  

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθσλα 

 
Α. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κε  Αξίζκ. 
Ξξσηνθφιινπ 12983/18-06-2020 κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν˸ «Ξξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ 
γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ πιηθνύ» 
(Α.Κ. 32/2020) θαη ηελ αλάδεημε σο νξηζηηθώλ αλαδόρσλ  ησλ εμήο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ: 
 
α) Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «CAMELino» Γαβξηήι Β. Ρεθηεξίδεο Α.Β.Δ.Δ.γηα ηελ 

νκάδα Γ’ -ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ),  

β) Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  Ππκεσλίδεο Βαζ. Σαξάιακπνο γηα ηελ νκάδα Ε’-

ΔΟΓΑΠΗΔΠ-ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΔΠ,  

γ) Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ» Κνλνπξφζσπε Η.Θ.Δ. γηα 

ηελ νκάδα Ζ’-ΦΩΡΝΡΞΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΣΑΟΡΗ Α4 & Α3) θαη  

δ) Ρελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Ξ. & Φ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Ν.Δ.» - ΔΚΞΝΟΗΑ 

ΔΗΓΩΛ ΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ γηα ηηο νκάδεο Α’ θαη Δ’-ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ θαη ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ 

(ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΙΗΘΑ), 

 

θαζψο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθφκηζαλ πιεξνχζαλ φια φζα νξίδνληαη απφ ηελ 

Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Β. Δγθξίλεη ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο γηα ηηο εηαηξείεο: 

 

α) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΘΝΡΡΖΠ» - Θφηηεο Σαξηηθά Α.Δ. γηα ηηο νκάδεο Β’-΄ 

ΒΗΒΙΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Γ/ΛΠΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ, ΠΡ’-- ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ θαη 

Θ’-ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ (ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ) (ΔΠΞΑ)θαη 

β) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γ. Θιεηδάο & ΠΗΑ Δ.Δ.» γηα ηελ νκάδα Γ-,ΔΞΝΞΡΗΘΝ 

ΙΗΘΝ (ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΗΒΙΗΑ ΞΑΗΓΗΘΩΛ ΠΡΑΘΚΩΛ) 

 

θαηφπηλ ηεο αλαβνιήο γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ειιείςεη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νθείινπλ, ιφγσ θαζπζηέξεζεο έθδνζήο ηνπο απφ ην 

Ξξσηνδηθείν ιφγσ COVID-19. 
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 Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 127 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  135/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:  

 
                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 
 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ 
 
ΙεβαληήΔκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ  
2. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
3. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 
4. Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 
5. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
6. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
7. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ 
8. Αληηδήκαξρν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  

 
 

Ππλεκκέλν: Ρν πξαθηηθφ εμέηαζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κε  Αξίζκ. 
Ξξσηνθφιινπ 12983/18-06-2020 κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ ελ ζέκαηη πξνκήζεηα 
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΜΔΡΑΠΖΠΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ – ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «Γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ παηδηθώλ 

ζηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ πιηθνύ»     (Α.Κ. 32/2020) 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα, ζήκεξα,17.06.2020, εκέξα Ρεηάξηεθαη ψξα 09.30 π.κ., ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ 
Γεκαξρείνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο επί ηεο νδνχ Ι. Γεθειείαο 97, ζπλήιζε ε Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο &Αμηνιφγεζεο Ξξνκεζεηψλ ηνπ άξζξνπ 221, παξ. 4, ηνπ Λ. 4412/2016, πνπ ζπζηήζεθε κε 
ηελ αξηζκφ 52/2020απφθαζεηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. 
Σαιθεδφλαο(Α.Ξ. 5761/05.03.2020, ΑΓΑ:ΩΗΡΗ46ΚΩ0Η-Α1Θ), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο γηα ηελ αλάζεζε πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα «Γξαθηθήο ύιεο, 
κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ 
πιηθνύ» κε Α.Κ. 32/2020. 

Ζ Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ ππ. αξηζκ.πξση.7497/01.04.2020Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ ηνπ 
Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο, γηα ηνλ Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε ηίηιν «Γξαθηθήο ύιεο, 
κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ 
πιηθνύ» θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή σο εμήο: 

 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. 147 Α’) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) », 

 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 
Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο » (Φ.Δ.Θ. 87 Α’), 
 ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 
Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 
4412/2016, 

 ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Λ. 3536/2007, 
 ηνπ Λ. 4270/2014 (Φ.Δ.Θ. 143/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο », φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη σο ζήκεξα, 

 ηνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Φ.Δ.Θ. 145/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηηο 
εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο, 
θήξπμε ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

 
Πηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 

 
1. Ξνχιηνο Θσλ/λνο (Ξξφεδξνο) 
2. Καξθνπνπιηψηεο Δπάγγεινο (Κέινο) 
3. Ληθνινπνχινπ Γεσξγία (Γξακκαηέαο) 
 
 

 
Γηα ηνλ ελ ιφγσ Γηαγσληζκφ, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη πξνζσξηλνί κεηνδφηεο - 

εηαηξείεο πνπ θαηέζεζαλ εκπξφζεζκα ηνπο αληίζηνηρα έμη (6) ζθξαγηζκέλνπο θάθεινπο, κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  

 

 
Α/Α 

 
ΔΞΩΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ – 

Α.Φ.Κ. – Γ.Ν.. 

 
ΓΗΔΘΛΠΖ-ΡΖΙΔΦΩΛΑ - ΦΑΜ - 

EMAIL 

Αξηζκφοπξση. 
θαθέινππξνζθνξάο 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠΛ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – Λ. ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ   
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ, 17.06.2020 
ΑΟ.ΞΟΥΡ.:12983/18-6-2020 
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1 

«CAMELino» 
ΓαβξηήιΒ. ΡεθηεξίδεοΑ.Β.Δ.Δ.  

A.Φ.Κ. 094185929, Γ.Ν.. 
ΓΗΑΛΛΗΡΠΩΛ 

Αξαβεζζφο, ΓηαλληηζψλΡ.Θ. 58100,  
ΡΖΙ.: 2382099273 -2382099673, 

ΦΑΜ: 2382099595, 
email: info@camelino.gr 

 
 

10721/29-05-2020 

 
 
2 

 
«Ξ. & Φ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ 

Ν.Δ.» - ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΗΓΩΛ 
ΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ A.Φ.Κ. 

997642185, Γ.Ν.. ΛΗΘΑΗΑΠ 

Ξάξνδνο Αβχδνπ 9, Λίθαηα, Ρ.Θ. 18450 
Ρει. 2104920537, 2104921852, ΦΑΜ: 

2104921852, 
email: info@e-kon.gr 

 
 

11031/02-06-2020 

 
 
3 

«ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ»  
Κνλνπξφζσπε Η.Θ.Δ.,  

A.Φ.Κ. 800615635, Γ.Ν.. 
Θνξίλζνπ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 3, Θφξηλζνο, Ρ.Θ. 
20100 

Ρει. 2741073030, ΦΑΜ: 2741073031, 
email:xristina@oikonomou-shop.gr 

 
 

11105/02-06-2020 

 
 
4 

 
Ππκεσλίδεο Βαζ. Σαξάιακπνο 
A.Φ.Κ. 125190308, Γ.Ν.. Δ’ 

Ξεηξαηά 

Πχκεο 3-5, Ξεηξαηάο, Ρ.Θ. 18542 
Ρει. 2104202411, ΦΑΜ: 2104202778, 

email: info@simeonidisoffset.gr 

 
 

11274/03-06-2020 

 
 
5 

 
«ΘΝΡΡΖΠ» - Θφηηεο Σαξηηθά 

Α.Δ.  
A.Φ.Κ. 082592704, Γ.Ν.. 

ΦΑΔΑΘΖΛΩΛ 

Θνισλνχ 21 θαη Θεξακηθνχ 29, Αζήλα, 
Ρ.Θ. 10436 

Ρει. 2105230782, ΦΑΜ: 2105230965, 
email: info@kottis.gr 

 
 

11705/09-06-2020 

 
 
6 

 
Γ. Θιεηδάο & ΠΗΑ Δ.Δ. 

A.Φ.Κ. 093532528 , Γ.Ν.. Α’ 
Αζελψλ 

Θάληγγνο 5, Αζήλα, Ρ.Θ. 10677 
Ρει. 2105237502 – 2105237595, ΦΑΜ: 

2105201984 
email:kleidas@ath.forthnet.gr 

 
 

11899/09-06-2020 

 
Ζ Δπηηξνπή, αθνχ δηαπίζησζε φηη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ησλ παξαπάλσ 

εηαηξεηψλ ήηαλ θαιά ζθξαγηζκέλνη θαη αλέγξαθαλ ηα φζα νξίδνληαλ απφ ηε Γηαθήξπμε, πξνέβε 
ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ 
εηαηξείεο ηνπ πίλαθακε Α.Α. 1, 2, 3 θαη 4 θαηέζεζαλ φια φζα νξίδνληαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ηνπ 
δηαγσληζκνχ, εθηφο απφ ηηο εηαηξείεο κε ηηο επσλπκίεο: α) «ΘΝΡΡΖΠ» - Θφηηεο Σαξηηθά Α.Δ. θαη β) 
Γ. Θιεηδάο & ΠΗΑ Δ.Δ., νη νπνίεο κε ππεχζπλεο ηνπο δειψζεηο, καο θαηέζεζαλ ηηο αηηήζεηο πξνο ην 
Ξξσηνδηθείν γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4.β ηεο Γηαθήξπμεο 
(πηζηνπνηεηηθά πεξί κε πηψρεπζεο θ.ι.π), ην νπνίν ιφγσ COVID-19 θαζπζηεξεί ζηελ έθδνζε ηνπο 
θαη φηη δεζκεχνληαη φηη ζα ηα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ έθδνζε απηψλ. 

Ζ επηηξνπή κνλφγξαςε ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ 
απνζθξαγίζηεθαλ, θαζψο θαη ηηο ζειίδεο πνπ βξίζθνληαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 

 
 

 
Νη νκάδεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: 
 
1. ΝΚΑΓΑ Α' - ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ 
2. ΝΚΑΓΑ Β΄ ΒΗΒΙΗΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Γ/ΛΠΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ 
3. ΝΚΑΓΑ Γ' - ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΗΒΙΗΑ ΞΑΗΓΗΘΩΛ ΠΡΑΘΚΩΛ) 
4. ΝΚΑΓΑ Γ' - ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ) 
5. ΝΚΑΓΑ Δ' - ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΙΗΘΑ) 
6. ΝΚΑΓΑ ΠΡ’ - ΔΞΝΞΡΗΘΝ ΙΗΘΝ 
7. ΝΚΑΓΑ Ε' - ΔΟΓΑΠΗΔΠ-ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΔΠ 
8. ΝΚΑΓΑ Ζ' - ΦΩΡΝΡΞΗΘΝ ΙΗΘΝ (ΣΑΟΡΗ Α4 & Α3) 
9. ΝΚΑΓΑ Θ' - ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ (ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΞΑΛΡΝΞΩΙΔΗΝ) (ΔΠΞΑ) 

 
Νη παξαπάλσ εηαηξείεο είραλ πξνθξηζεί σο πξνζσξηλνί κεηνδφηεο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 

φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα(ΝΗ ΡΗΚΔΠ ΔΗΛΑΗ ΚΔ ΦΞΑ): 
 

ΑΔΑ: ΩΗΗΛ46ΜΩ0Ι-Ρ9Λ



 
 

 
 
 

Α/Α 

 
 
 

ΔΞΩΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 
ΝΚΑΓΔΠ 

 
Α’ 

 
Β’ 

 
Γ’ 

 
Γ’ 

 
Δ’ 

 
ΠΡ’ 

 
Ε’ 

 
Ζ’ 

 
Θ’ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛ ΞΝΠΝ  
ΚΔΙΔΡΖΠ ΚΔ ΦΞΑ 

(97 είδε) 
8.322,98€ 

(12 είδε) 
2.399,96€ 

(29 είδε) 
631,56€ 

( 31 είδε) 
1.612,02€ 

(145 είδε) 
6.490,07€ 

(11 είδε) 
1.866,72€ 

(7 είδε) 
3.174,40€ 

(2 είδε) 
6.745,48€ 

(27 είδε) 
1.499,68€ 

 
1 

«CAMELino» 
Γαβξηήι Β. Ρεθηεξίδεο Α.Β.Δ.Δ.  

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
1.418,06€ 

 
----- 

 
----- 

 
---- 

 
---- 

 
 

2 «Ξ. & Φ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ 
Ν.Δ.» - ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΗΓΩΛ 

ΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ  

 
 

3.681,969€ 

 
 

---- 

 
 

---- 

 
 

---- 

 
 

3.379,062€ 

 
 

----- 

 
 

---- 

 
 

---- 

 
 

----- 

 
3 

«ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ»  
Κνλνπξφζσπε Η.Θ.Δ.,  

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
---- 

 
----- 

 
----- 

 
---- 

 
 6.301,42€ 

 
----- 

4 Ππκεσλίδεο Βαζ. Σαξάιακπνο ---- ----- ---- ---- ---- ---- 2.957,20€ ---- ---- 

 
5 

«ΘΝΡΡΖΠ» -  
Θφηηεο Σαξηηθά Α.Δ.  

 
----- 

 
1.482,30€ 

 
---- 

 
---- 

 
----- 

 
648,42€ 

 
---- 

 
---- 

 
931,30€ 

6 Γ. Θιεηδάο & ΠΗΑ Δ.Δ. ----- ----- 578,59€ ----- ----- ----- ----- ---- ----- 

 
 

Γ Λ Υ Κ Ν Γ Ν Ρ Δ Η 
 

Ζ Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, πξνηείλεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ 
θαηαθύξσζε σο νξηζηηθώλ κεηνδνηώλ κε ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέογηα 
ηελπξνκήζεηα κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ γξαθείνπ, επνπηηθνύ 
πιηθνύ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη θσηνηππηθνύ πιηθνύ» κε Α.Κ. 32/2020, ηηο εηαηξείεο: 

 
α) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «CAMELino»Γαβξηήι Β. Ρεθηεξίδεο Α.Β.Δ.Δ.γηα ηελ νκάδα Γ’,  
β) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  Ππκεσλίδεο Βαζ. Σαξάιακπνο γηα ηελ νκάδα Ε’,  
γ) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ» Κνλνπξφζσπε Η.Θ.Δ. γηα ηελ νκάδα Ζ’θαη 
δ) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Ξ. & Φ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ Ν.Δ.» - ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΗΓΩΛ ΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ 

γηα ηηο νκάδεο Α’ θαη Δ’, 
 

θαζψο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθφκηζαλ πιεξνχζαλ φια φζα νξίδνληαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
Ζ Δπηηξνπή αλαβάιιεη ηελ γλσκνδφηεζε ηεο,γηα επφκελε ζπλεδξίαζε, γηα ηηο εηαηξείεο: 
 
α)ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΘΝΡΡΖΠ» - Θφηηεο Σαξηηθά Α.Δ. γηα ηηο νκάδεο Β’, ΠΡ’ θαη Θ’ θαη 
β)ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γ. Θιεηδάο & ΠΗΑ Δ.Δ.» γηα ηελ νκάδα Γ, 
 

ειιείςεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νθείινπλ, ιφγσ θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ηνπο απφ ην Ξξσηνδηθείν, 
ιφγσ COVID-19. 
 

Ζ Δπηηξνπή ζπλέηαμε ην παξφλ Ξξαθηηθφ θαη ην ππέγξαςε ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα. 
 

 
 

 
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

 
 

ΞΝΙΗΝΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ 
 
 

ΚΑΟΘΝΞΝΙΗΩΡΖΠ 
ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

 

ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝ ΓΔΩΟΓΗΑ 
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