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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφ.
Αριθ. Πρωτ.

53/2015
2944/20-02-2015

Περίληψη
«Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου της επαναληπτικής δηµοπρασίας
προµήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 που
περιλαµβάνεται στην προµήθεια υλικών γραφείου (τόνερ,
µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας µε
τυπωµένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφικής ύλης), του
∆ήµου Χαλκηδόνος»

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα Παρασκευή 20/02/2015, και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χαλκηδόνος, ύστερα από την αρ. 2649/16-02-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσουκνιδάς Ιωάννης-Πρόεδρος Ο.Ε
Μηντσιούδης Μαυρουδής
Aγαπίδου Θεοδώρα( αναπληρ.µέλος για κ.Βλαϊκούδη)
Παπαµιχαηλ Ιωάννης
Μανάκης Αλέξανδρος
Τσακίρης Μιχαήλ
Κούρας ∆ήµος
Κυριακίδης Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλαϊκούδης Ισίδωρος
2. Μωυσιδης Σάββας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου, Καροφυλλίδου Στέλλα.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: “Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου της
επαναληπτικής δηµοπρασίας προµήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 που περιλαµβάνεται
στην προµήθεια υλικών γραφείου (τόνερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας µε
τυπωµένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφικής ύλης), του ∆ήµου Χαλκηδόνος» και είπε ότι:
Προκειµένου η υπηρεσία να προµηθευτεί υλικά γραφείου (τόνερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού,
γραφική ύλη και φακέλων αλληλογραφίας µε τυπωµένα τα στοιχεία της υπηρεσίας) για το έτος 2015,
προϋπολογισµού 27.419,16 € µε ΦΠΑ, συνέταξε την από 9/9/2014 µελέτη, η οποία αποτελείται από 4 διακριτά και
αυτοτελή ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ 1 “ΤΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ”
ΤΜΗΜΑ 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4”
TMHMA 3: “ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”
ΤΜΗΜΑ 4 “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ”
Από τις υποβληθείσες προσφορές στο διαγωνισµό προέκυψαν ανάδοχοι για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 3 & 4. Ενώ για το
ΤΜΗΜΑ 2 δεν προέκυψε ανάδοχος. Για το λόγο αυτο η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το πρακτικό µε αρ. Πρωτ.
467/13-1-2015 στο οποίο γνωµοδοτεί υπέρ της επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισµού για το ΤΜΗΜΑ 2
“ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 & Α4” (προϋπολογισµού 4.989,00 € µε ΦΠΑ) µε τους ίδιους όρους.
Με την αρ. 18/2015 απόφαση οικονοµικής επιτροπής εγκρίθηκε η επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού
προµήθειας υλικών (τόνερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας µε τυπωµένα τα στοιχεία
της υπηρεσίας και γραφική ύλη) για το ΤΜΗΜΑ 2 “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 & Α3”, προϋπολογισµού 4.989,00 €
µε ΦΠΑ, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης αρ. 22382/274/14-11-2014. Έτσι µε την αρ.
1600/31/30-01-2015 απόφαση δηµάρχου έγινε η διακήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισµού, ο οποίος ορίστηκε για
την 10/02/2015, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επίσης
τοιχοκολλήθηκε στα δηµοτικά καταστήµατα των τριών δηµοτικών ενοτήτων του δήµου µας, καθώς και στο
πρόγραµµα διαύγεια, στην ιστοσελίδα του δήµου www.dimos-chalkidonos.gr και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
Στις 10/02/2015 έγινε ο επαναληπτικός διαγωνισµός ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµών που ορίστηκε µε την
αρ. 16/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία µετά τον έλεγχο των φακέλων προσφορών και των
δικαιολογητικών συµµετοχής των ενδιαφεροµένων, συνέταξε το πρακτικό µε αριθµό πρωτοκόλλου 2217/10-022015, σύµφωνα µε το οποίο στο διαγωνισµό κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
1. Λαϊνιώτης Νικ. A.E.B.E., µε την αρ. πρωτ. 2086/06-02-2015 προσφορά της, που περιήλθε στην υπηρεσία
µέσω courier
2. Ευθυµιάδης ∆ηµήτριος, µε την αρ. πρωτ. 2116/09-02-2015 προσφορά του, που περιήλθε στην υπηρεσια
µεσω courier
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3. Νούλης Α.Ε., µε την αρ. πρωτ. 2157/09-02-2015 προσφορά του, που περιήλθε στην υπηρεσία µέσω courier
4. COPYGRAFF Α.Ε. µε την αριθµ. Πρωτ.2159/09-02-2015 προσφορά της, που περιήλθε στην υπηρεσία µέσω
courier
5. UNIPRINT ΑΕ, µε την αρ.πρωτ. 2231/10-2-2015 και ώρα 9:12 πµ προσφορά της, που κατέθεσε ο Μακαρονάς
Αριστείδης ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, σύµφωνα µε το από 9/2/2015 πρακτικό ∆Σ της εταιρείας,
στην υπηρεσία
6. ∆αϊκούδης ∆ηµήτριος, µε την αρ.πρωτ. 2252/10-02-2015 και ώρα 10:40 πµ προσφορά του, που κατέθεσε ο
ίδιος στην υπηρεσία
Η επιτροπή µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των συµµετεχόντων κατέληξε στα εξής:
1. έκρινε µη αποδεκτή την προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας Λαϊνιώτης Νικ. A.E.B.E. και
αποκλείεται από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού,διότι:
α) οι προσκοµιζόµενες από τη διακήρυξη Υ∆ δεν φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής
β) η Υ∆ στην οποία δηλώνεται η χώρα προέλευσης-κατασκευής των προσφερόµενων ειδών, δεν καλύπτει τις
απαιτήσεις του άρθρου 9 της διακήρυξης αρ.πρωτ. 1600/31/30-1-2015, διότι αυτή γίνεται και υπογράφεται από
τον Λαϊνιώτη Σωτήριο και όχι από το νόµιµο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής των ειδών, ο οποίος θα
δεσµεύεται για την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στην εταιρεία
Λαϊνιώτη.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης “Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις
προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που αναφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης”, επίσης “Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του”, “Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε
δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει
να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση”. Στην Πράξη
46/2014 του ΣΤ΄Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόνται τα εξής: “Όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων
στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του
νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη τα παράγει
µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους, οπότε στην
περίπτωση αυτή και µόνο, ο συµµετέχων θα υποβάλλει Υ∆ µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται την
εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία του, και β) ότι τα
προσφερόµενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από
όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους”.
2. έκρινε αποδεκτή την προσφορά του προµηθευτή Ευθυµιάδη ∆ηµητρίου, διότι προσκόµισε όλα τα
ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.
3. έκρινε µη αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας Νούλης Α.Ε., και αποκλείεται από το επόµενο στάδιο
του διαγωνισµού, διότι:
α) δεν προσκόµισε ασφαλιστικές ενηµερότητες για όλους τους διοικούντες της εταιρείας όπως ρητά ορίζεται στο
άρθρο 8 της διακήρυξης αρ.πρωτ. 1600/31/30-1-2015, αλλά και σύµφωνα µε την αρ. 71/2011 ΣΤΕ η
ασφαλιστική ενηµερότητα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών και των διοικούντων των ΑΕ.
β) δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του οίκου κατασκευής των ειδών, ο οποίος
θα δεσµεύεται για την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στην εταιρεία
Νούλης ΑΕ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης “Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις
προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που αναφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης”, επίσης “Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του”, “Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε
δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει
να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση”. Στην Πράξη
46/2014 του ΣΤ΄Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόνται τα εξής: “Όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων
στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του
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νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη τα παράγει
µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους, οπότε στην
περίπτωση αυτή και µόνο, ο συµµετέχων θα υποβάλλει Υ∆ µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται την
εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία του, και β) ότι τα
προσφερόµενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από
όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους”.
4. έκρινε µη αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας COPYGRAFF Α.Ε., και αποκλείεται από το επόµενο
στάδιο του διαγωνισµού, διότι:
α) δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του οίκου κατασκευής των ειδών, ο οποίος
θα δεσµεύεται για την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στην εταιρεία
COPYGRAFF ΑΕ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης “Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις
προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που αναφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης”, επίσης “Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του”, “Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε
δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει
να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση”. Στην Πράξη
46/2014 του ΣΤ΄Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόνται τα εξής: “Όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων
στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του
νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη τα παράγει
µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους, οπότε στην
περίπτωση αυτή και µόνο, ο συµµετέχων θα υποβάλλει Υ∆ µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται την
εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία του, και β) ότι τα
προσφερόµενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από
όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους”.
5. έκρινε µη αποδεκτή την προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας UNIPRINT ΑΕ και αποκλείεται από το
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, διότι:
α) δεν προσκόµισε ασφαλιστικές ενηµερότητες για όλους τους διοικούντες της εταιρείας όπως ρητά ορίζεται στο
άρθρο 8 της διακήρυξης αρ.πρωτ. 1600/31/30-1-2015, αλλά και σύµφωνα µε την αρ. 71/2011 ΣΤΕ η
ασφαλιστική ενηµερότητα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών και των διοικούντων των ΑΕ.
β) δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του οίκου κατασκευής των ειδών, ο οποίος
θα δεσµεύεται για την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στην εταιρεία
COPYGRAFF ΑΕ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης “Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις
προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που αναφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης”, επίσης “Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του”, “Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε
δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει
να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση”. Στην Πράξη
46/2014 του ΣΤ΄Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζόνται τα εξής: “Όταν οι προσφέροντες δεν θα
κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά ολικά ή µερικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των προηγούµενων
στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του
νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη τα παράγει
µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους, οπότε στην
περίπτωση αυτή και µόνο, ο συµµετέχων θα υποβάλλει Υ∆ µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται την
εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία του, και β) ότι τα
προσφερόµενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από
όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους”.
6. έκρινε αποδεκτή την προσφορά του προµηθευτή ∆αϊκούδη ∆ηµητρίου, διότι προσκόµισε όλα τα
ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.

ΑΔΑ: Ψ4ΞΥΩΗ2-ΙΣ9
Με το αρ.πρωτ. 2455/12-02-15 έγγραφο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού κλήθηκαν οι συµµετέχοντες να
προσέλθουν στην υπηρεσία στις 13/02/2015 για να αποκτήσουν πρόσβαση και γνώση των δικαιολογητικών
συµµετοχής που κατατέθηκαν κατά τον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.17.2 της διακήρυξης και
παράλληλα τους κοινοποιήθηκε το πρακτικό του διαγωνισµού για να λάβουν γνώση.
Στην υπηρεσία δεν κατατέθηκαν ενστάσεις
Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισµού, που αφορά στην ολοκλήρωση του 1ου
σταδίου του διαγωνισµού και περιλαµβάνει την αποσφράγιση ενιαίων φακέλων και επιµέρους φακέλων
δικαιολογητικών και ελέγχου των στοιχείων και δικαιολογητικών συµµετοχής (συµπεριλαµβανοµένης και της
τεχνικής προσφοράς, που είναι απλή τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών) και να γνωστοποιηθεί η
απόφασή της στους ενδιαφερόµενους.
Η Οικονοµική Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και
1. Την αρ. 16/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής «περί συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµών»
2. Την αρ. 18/2018 απόφαση οικονοµικής επιτροπής περί «έγκρισης επανάληψης πρόχειρου διαγωνισµού
προµήθειας υλικών γραφείου (τόνερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας
µε τυπωµένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφική ύλη) για το ΤΜΗΜΑ 2 “φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
& Α3” ποσού 4.989,00 € µε ΦΠΑ λόγω άγονου διαγωνισµού για το ΤΜΗΜΑ αυτό, χωρίς τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης»
3. Το µε αρ. πρωτ. 2217/10-02-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών
4. Τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ)
5. Τη νόµιµη σχετική διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού
6. Το γεγονός ότι στην υπηρεσία δεν κατατέθηκαν ενστάσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το µε αρ.πρωτ:2217/10-02-2015 πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου Επαναλλειπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Τµήµατος 2 που περιλαµβάνεται στην
προµήθεια υλικών γραφείου (τονερ, µελάνι, φωτοαντιγραφικό χαρτί, φάκελοι αλληλογραφίας µε
τυπωµένα τα στοιχεία της υπηρεσίας και γραφική ύλη) για τις ανάγκες του ∆ήµου Χαλκηδόνος, σύµφωνα
µε το οποίο:
Κρίνεται µη αποδεκτή η προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας Λαϊνιώτης Νικ. A.E.B.E. και αποκλείεται από
το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Κρίνεται µη αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας Νούλης Α.Ε., και αποκλείεται από το επόµενο στάδιο του
διαγωνισµού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Κρίνεται µη αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας COPYGRAFF Α.Ε., και αποκλείεται από το επόµενο στάδιο
του διαγωνισµού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Kρίνεται µη αποδεκτή η προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας UNIPRINT ΑΕ και αποκλείεται από το
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του προµηθευτή Ευθυµιάδη ∆ηµητρίου, διότι προσκόµισε όλα τα ζητούµενα
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.
Κρινεται αποδεκτή η προσφορά του προµηθευτή ∆αϊκούδη ∆ηµητρίου, διότι προσκόµισε όλα τα ζητούµενα
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνάγεται ότι οι προµηθεύτριες εταιρείες του κ. Ευθυµιάδη ∆ηµητρίου καθώς
και του κ.∆αϊκούδη ∆ηµητριου συνεχίζουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού που ειναι το άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 53/2015
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα µέλη
(υπογραφές )
Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

