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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ.9/2020
Αριθ. Πρωτ.216/3-3-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 2/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)
Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή έκτη (26η) του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της
οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ.
ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική

Χαροκόπος Παντελής

Νάκας Αριστείδης

Σαΐα Αλίκη

Γκιζελή Αλίκη

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ζαφρακοπούλου Σοφία
Αποστολάκη Σωτηρία
Λιάπης Βασίλειος
Ζητρίδης Αλέξιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή
Αναστασίου.
Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά τη
με αριθμ. πρωτ.105/12-25-2020 Διακήρυξη παραγωγής πληροφοριακών εντύπων της
επιχείρησης για τα έτη 2020-2021
Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ανέφερε τα εξής:
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Μετά τη λήξη του διαγωνισμού για την παραγωγή των πληροφοριακών εντύπων της
επιχείρησης για τα έτη 2020-2021 συνεδρίασε η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
Επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Βεκιαρέλη 11, 15237
Φιλοθέη
Τηλ 210 6822217
Αριθ. Πρωτ.

191/26-2-

2020
Στη Φιλοθέη σήμερα την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –
Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισης
και
αξιολόγησης των προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθμόν 108/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «παραγωγή πληροφοριακών εντύπων της
επιχείρησης για τα έτη 2020-2021» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2020 Διακήρυξη με
αριθμ.πρωτ.105/12-2-2020
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Πανταζή Βασιλική-Παυλίνα
2. Μεταξίδη Μελισσουργού Μίνα
3. Ζαφρακοπούλου Σοφία
Η Επιτροπή επικοινώνησε με το Γραφείο τήρησης πρωτοκόλλου της επιχείρησης και
διαπίστωσε ότι δεν είχε σταλεί κάποια προσφορά ταχυδρομικά.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί
να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
Σε συνέχεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος διακήρυξης στο άρθρο 7, προχώρησε
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και συγκεκριμένα των φακέλων με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, των τεσσάρων (4) συνολικά υποψηφίων αναδόχων που
συμμετείχαν και συγκεκριμένα των παρακάτω:
Α/Α
1
2

Αρ.Πρωτ.
170/25-22020
172/25-22020

Ονοματεπώνυμο
ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.
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3
4

174/25-22020
176/25-22020

CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS
MON. IKE
PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, το
φάκελο της τεχνικής προσφοράς και το φάκελο οικονομικής προσφοράς, οι οποίοι
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι και οι τέσσερις (4) οικονομικοί
φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης, τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ.4
του Ν.4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΦΕΚ Β/3698/16-112016)
Η Επιτροπή αποσφράγισε και προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Από τον έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου τεχνικής προσφοράς προέκυψε ότι και οι
τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς, τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 της
διακήρυξης.
Η Επιτροπή αποσφράγισε και προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όπου
διαπιστώθηκε ότι :
α. Η προσφορά Νο 1 (ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.) δεν είναι σύμφωνη με τον όρο που αναφέρεται
στο άρθρο 4 της διακήρυξης, διότι η οικονομική προσφορά δεν ήταν υπογεγραμμένη και
μονογραμμένη ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
β. Η προσφορά Νο 2 (ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.) δεν είναι σύμφωνη με τον όρο που αναφέρεται στο άρθρο
10 της διακήρυξης, διότι στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς δεν επαναλαμβάνονταν οι
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και επιπλέον δεν κατέθεσε οικονομική προσφορά σε
δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
γ. Η προσφορά Νο 3 (CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE) είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή
δ. Η προσφορά Νο 4 (ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.) είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και γίνεται αποδεκτή.
Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των αποδεκτών οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων
διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1

2

CLOUDPRINT
DIGITAL &
DISPLAY
PRODUCTS MON.
IKE
PRESSIOUS
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.

Οικονομική προσφορά σε
ευρώ (με Φ.Π.Α.) για 10
έντυπα «ΕΝ ΔΗΜΩ»

11.904,00 €
(1.190,40 Χ 10 τεύχη)
10.917,08 €
(1.091,708 Χ 10 τεύχη )

Οικονομική προσφορά σε
ευρώ (με Φ.Π.Α.) για 6
έντυπα «ΠΑΡΑΘΥΡΟ»
17.700,00 €
(3.127,00 € Χ 6 τεύχη)
15.537,48 €
(2.589,58 € Χ 6 τεύχη)
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Συνολική οικονομική Ποσοστό
προσφορά σε ευρώ
έκπτωσης
(με Φ.Π.Α.)

6,369%
30.666,00 €

26.454,56 €

19,23%

ΑΔΑ: 6ΔΧΨΟΛΝ0-ΝΥ9

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη με αριθμ.πρωτ.105/12-2-2020
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 59/4-2-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επί της οποίας υπάρχει
βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
5. την υπ’αριθμ.4/5-2-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο:
Την ανάδειξη της εταιρίας PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου
της υπηρεσίας «παραγωγή πληροφοριακών-επικοινωνιακών εντύπων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. για τα
έτη 2020-2021» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Πανταζή Βασιλική-Παυλίνα

2. Μεταξίδη Μελισσουργού Μίνα

3. Ζαφρακοπούλου Σοφία

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερεις (4) συμμετέχοντες από τους οποίους δύο
(2) αποκλείστηκαν και δύο (2) έγιναν δεκτοί, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν
191/26-2-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των
προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 108/2019 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 191/26-2-2020 πρακτικό
αξιολόγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη της εταιρίας PRESSIOUS
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που
υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο
καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
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Κοινές Διατάξεις:
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τους όρους της υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη με αριθμ.πρωτ.105/12-2-2020
- την υπ’ αριθ. 191/26-2-2020 γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού
- τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
- την υπ’ αριθ. 59/4-2-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση
της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
- την υπ’αριθμ.4/5-2-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
- το άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')
- την παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1
του άρθρου 377 του Ν. 4412/16
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του υπ’ αριθ.191/26-2-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την
ανάδειξη της εταιρίας PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού «παραγωγή πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης για τα έτη 2020-2021»
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2020
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος

ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..…………………

Τα μέλη

ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛ. …………………………....……………………..
ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ ………………………………
ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ……………………….………………..
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ. ………………………….…………………..
ΛΙΑΠΗΣ Β. ……………………………………..………………
ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α..…………………………………….……………….
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