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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 30ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της 28-7-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 237/2020

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14652/20-05-2020)».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
23128/24-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.), 3) Ευγενία Διακάκη
4)Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος
(τακτικό μέλος), 6) Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα (τακτικό μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Γεώργιος Καψετάκης (τακτικό μέλος), 2)Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό
μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας Πρόεδρος – Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 7ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στo υπ΄ αριθμ. 22902/22-7-2020 έγγραφο
του τμήματος Προμηθριών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 103 και 105 του Ν. 4412/2016 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
A) Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 22730/22-07-2020 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής
Διαγωνισμού
Β) Την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδικού και λοιπού
εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ( Αρ. διακήρυξης
14652/20-05-2020)», για την Ομάδα Α΄ (Επίπλωση), για την Ομάδα Γ΄(Ηλεκτρικά Είδη και Μικροσυσκευές), για την
Ομάδα Ε΄(Κλιματιστικά) και για την Ομάδα ΣΤ΄ (Μηχανογραφικός Εξοπλισμός).
Γ) Την κήρυξη ώς άγονου του διαγωνισμού για την Ομάδα Β΄(Κουρτίνες και Μοκέτες) και για την Ομάδα
Δ΄(Υδραυλικά Είδη), καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
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Δ) Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7341.0007 του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020
Ε) Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ( ως
ισχύουν).
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα
21/07/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 247/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον
συνοπτικό διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 14652/20-05-2020 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια ειδικού και λοιπού
εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας»
προϋπολογισμού 74.217,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
α) Διαμαντόγλου Παναγιώτα
β) Κανάκη Αναστασία
γ) Ταμπουρατζή Ιωάννα
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 02/06/2020 και ώρα 10:00 π.μ. ενώ η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
πραγματοποιήθηκε στις 03/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνέταξε το με αρ. πρωτ. 19700/29-06-2020
Πρακτικό Διενέργειας και Αξιολόγησης και το με αρ. πρωτ. 20394/30-07-2020 πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης,
σύμφωνα με τα οποία πρότεινε:
Α) Την ανάδειξη της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094191520), Διεύθυνση: ΔΗΜ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 &
ΣΕΡΙΦΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ. 18541, τηλ. 210.4278700 ,φαξ 210.4278720 ως προσωρινού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των
ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα Α΄ και την ομάδα Γ΄.
Β) Την ανάδειξη της εταιρείας Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ (ΑΦΜ: 094334012), Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 267 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17674 , τηλ. 210.9416057, φαξ 2109409119 ως προσωρινού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την
λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα Ε΄.
Γ) Την ανάδειξη της εταιρείας Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 084239443), Διεύθυνση:
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 59-61 , Τ.Κ. 18532, τηλ. 210.4222778 , φαξ 210.4222779 ως προσωρινού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των
ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα ΣΤ΄.
Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθ. 211/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία
κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στην συνέχεια οι προσωρινοί ανάδοχοι κλήθηκαν, με την αρ. πρωτ. 21708/14-07-2020 πρόσκληση να προσκομίσουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 σε σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Η εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με αρ.
πρωτ. 22143/17-07-2020.
Η εταιρεία Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης με αρ. πρωτ. 21946/15-07-2020.
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Η εταιρεία Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. κατέθεσε στην υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης με αρ. πρωτ. 22182/17-07-2020.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους πρoσωρινούς αναδόχους.
Ειδικότερα:
1.

H εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τα οποία προκύπτει, ότι δεν
έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Αντίγραφα ποινικού μητρώου όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τα οποία προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
Σημείωση: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 43
παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
(2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην εταιρεία.
Σημείωση : Η υπεύθυνη δήλωση της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, η εταιρεία
ΒΑΝΟΣ Α.Ε. είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Σημείωση : Τα δικαιολογητικά που αφορούν την φορολογική ενημερότητα, είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
Επίσης προσκομίσθηκε πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, η εταιρεία
ΒΑΝΟΣ Α.Ε. είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ
Σημείωση : Τα δικαιολογητικά που αφορούν την ασφαλιστική ενημερότητα, είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
Επίσης προσκομίσθηκε πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
(5) Υπεύθυνη Δήλωση της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την οποία Δηλώνεται ότι δεν
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
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λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής»
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους,
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 46 του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019 δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Σημείωση : Η υπεύθυνη δήλωση έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
(6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία υποβολής του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία
ΒΑΝΟΣ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη σε αυτό. και το οποίο έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
(7) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σημείωση : Τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η) έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
Η εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. προσκόμισε επιπλέον δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης,
εκκαθάρισης κ.λ.π., πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποίησης του καταστατικού, ονομαστικοποίηση μετοχών, εκτύπωση
από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ περί των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, πιστοποιητικό της ελληνικής εταιρείας
ανακύκλωσης.
2.

H εταιρεία Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τα οποία προκύπτει, ότι δεν
έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Αντίγραφα ποινικού μητρώου όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τα οποία προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
Σημείωση: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 43
παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
(2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην εταιρεία.
Σημείωση : Η υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, η εταιρεία Ν.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Σημείωση : Τα δικαιολογητικά που αφορούν την φορολογική ενημερότητα, είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
Επίσης προσκομίσθηκε πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, η εταιρεία Ν.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ
Σημείωση : Τα δικαιολογητικά που αφορούν την ασφαλιστική ενημερότητα, είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
Επίσης προσκομίσθηκε πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
(5) Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την οποία Δηλώνεται ότι δεν
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής»
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους,
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 46 του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019 δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Σημείωση : Η υπεύθυνη δήλωση έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
(6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία υποβολής του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία Α.
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. είναι εγγεγραμμένη σε αυτό και το οποίο έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
(7) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σημείωση : Τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η) έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
3.

H εταιρεία Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου των διαχειριστών της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει, ότι δεν έχουν εις
βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Αντίγραφο ποινικού μητρώου των διαχειριστών της επιχείρησης από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις
βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016
Σημείωση: Το ανωτέρω δικαιολογητικό έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 43
παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
(3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην εταιρεία.
Σημείωση : Η υπεύθυνη δήλωση έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, η εταιρεία Α.
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Σημείωση : Τα δικαιολογητικά που αφορούν την φορολογική ενημερότητα, είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
Επίσης προσκομίσθηκε πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, η εταιρεία Α.
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ
Σημείωση : Τα δικαιολογητικά που αφορούν την ασφαλιστική ενημερότητα, είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
Επίσης προσκομίσθηκε πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
(5) Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας με την οποία Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους,
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 46 του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019 δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Σημείωση : Η υπεύθυνη δήλωση έχει συνταχθεί και υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
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(6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία υποβολής του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία Α.
ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. είναι εγγεγραμμένη σε αυτό. και το οποίο έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (άρθρο 43 παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01-04-2019)
(7) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σημείωση : Τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η) έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2016 και των άρθρων 103 & 105, του Ν. 4412/2016:
Α) Την ανάδειξη της εταιρείας ΒΑΝΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094191520), Διεύθυνση: ΔΗΜ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 &
ΣΕΡΙΦΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ. 18541, τηλ. 210.4278700 ,φαξ 210.4278720 ως οριστικού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των
ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα Α΄ και την ομάδα Γ΄ ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Α’-ΕΠΙΠΛΩΣΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1

Συρταριέρα γραφείου

8

Τεμάχιο

83,20 €

665,60 €

2

Καρέκλα γραφείου

18

Τεμάχιο

59,00 €

1.062,00 €

3

Γραφείο

9

Τεμάχιο

134,52 €

1.210,68 €

4

Τραπεζάκι καφενείου

90

Τεμάχιο

54,60 €

4.914,00 €

5

Καρέκλα

180

Τεμάχιο

23,718 €

4.269,24 €

6

Καρέκλα σκηνοθέτη

4

Τεμάχιο

31,86 €

127,44 €

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

12.248,96 €

Φ.Π.Α. 24%

2.939,75 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

15.188,71 €

ΟΜΑΔΑ Γ’- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1

Τηλεόραση

9

Τεμάχιο

326,40 €

2.937,60 €

2

Βάσεις τοίχου τηλεόρασης

9

Τεμάχιο

6,49 €

58,41 €

3

Hdmi καλώδια τηλεόρασης

9

Τεμάχιο

1,534 €

13,81 €

4

Σόμπα

6

Τεμάχιο

165,20 €

991,20 €

5

Cd-player

9

Τεμάχιο

38,75 €

348,75 €
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6

Οικιακό ψυγείο

2

Τεμάχιο

184,15 €

368,30 €

7

Βραστήρας

9

Τεμάχιο

10,24 €

92,16 €

8

Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων

1

Τεμάχιο

876,80 €

876,80 €

9

Καφετιέρα φίλτρο

6

Τεμάχιο

15,36 €

92,16 €

10

Ηλεκτρικό μπρίκι

9

Τεμάχιο

12,38 €

111,42 €

11

Επιτραπέζια Εστία

7

Τεμάχιο

35,40 €

247,80 €

12

Απορροφητήρας

1

Τεμάχιο

64,90 €

64,90 €

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

6.203,31 €

Φ.Π.Α. 24%

1.488,79 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

7.692,10 €

Β) Την ανάδειξη της εταιρείας Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ (ΑΦΜ: 094334012), Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 267 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17674 , τηλ. 210.9416057, φαξ 2109409119 ως οριστικού αναδόχου
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των
ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα Ε΄ ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Ε’- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1

Κλιματιστικό 9000 btu/h

5

Τεμάχιο

252,00 €

1.260,00 €

2

Κλιματιστικό 12000 btu/h

5

Τεμάχιο

277,00 €

1.385,00 €

3

Κλιματιστικό 24000 btu/h

5

Τεμάχιο

600,00 €

3.000,00 €

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

5.645,00 €

Φ.Π.Α. 24%

1.354,80 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

6.999,80 €

Γ) Την ανάδειξη της εταιρείας Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 084239443), Διεύθυνση:
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 59-61 , Τ.Κ. 18532, τηλ. 210.4222778 , φαξ 210.4222779 ως οριστικού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των
ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα ΣΤ΄ ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ ΣΤ’-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

10

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχιο

11

Τεμάχιο

356,00 €

3.916,00 €

10

Τεμάχιο

99,00 €

990,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
520,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
5.200,00 €

3

Άδεια χρήσης για το πακέτο λογισµικού
Word, Excel, PowerPoint & Outlook
Οθόνη

4

Φορητός Υπολογιστής (Laptop)

1

Τεμάχιο

760,00 €

760,00 €

5

Φωτοτυπικό Μηχάνημα

9

Τεμάχιο

850,00 €

7.650,00 €

6

Τσάντα Μεταφοράς Laptop

1

Τεμάχιο

20,00 €

20,00 €

7

Βιντεοπροβολέας (Projector)

2

Τεμάχιο

490,00 €

980,00 €

8

Πανί Προβολέα Με Τρίποδο

2

Τεμάχιο

49,00 €

98,00 €

9

Φωτογραφική μηχανή τύπου compaq

2

Τεμάχιο

120,00 €

240,00 €

10

Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή

9

Τεμάχιο

20,00 €

180,00 €

2

8

ΑΔΑ: Ω6ΒΗΩΕΣ-Υ6Γ

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

20.034,00 €

Φ.Π.Α. 24%

4.808,16 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

24.842,16 €

Δ) Ο διαγωνισμός για την ΟΜΑΔΑ Β’ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ & ΜΟΚΕΤΕΣ και την ΟΜΑΔΑ Δ’- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, καθώς
δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, κηρύσσεται άγονος
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1)
Ταμπουρατζή Ιωάννα

Διαμαντόγλου Παναγιώτα 2)

Κανάκη Αναστασία 3)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο – Δήμαρχο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο
Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη
1.
2.
3.
4.
5.

Το προαναφερθέν έγγραφο
τις διατάξεις των άρθρου 103 και 105 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
Το υπ’ αριθ. 22730/22-07-2020 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού
Την υπ΄αρ. διακήρυξης 14652/20-05-2020
Το άρθρο 127 του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας
διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
B) Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 22730/22-07-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής
Διαγωνισμού
Β) 1) Αναδεικνύει την εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094191520), Διεύθυνση: ΔΗΜ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 &
ΣΕΡΙΦΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18541, τηλ. 210.4278700 ,φαξ 210.4278720 ως οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα Α΄ και την ομάδα Γ΄ ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Α’-ΕΠΙΠΛΩΣΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1

Συρταριέρα γραφείου

8

Τεμάχιο

83,20 €

665,60 €

2

Καρέκλα γραφείου

18

Τεμάχιο

59,00 €

1.062,00 €

3

Γραφείο

9

Τεμάχιο

134,52 €

1.210,68 €

4

Τραπεζάκι καφενείου

90

Τεμάχιο

54,60 €

4.914,00 €

5

Καρέκλα

180

Τεμάχιο

23,718 €

4.269,24 €

6

Καρέκλα σκηνοθέτη

4

Τεμάχιο

31,86 €

127,44 €

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

12.248,96 €

Φ.Π.Α. 24%

2.939,75 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

15.188,71 €

ΟΜΑΔΑ Γ’- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

9

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΑΔΑ: Ω6ΒΗΩΕΣ-Υ6Γ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

1

Τηλεόραση

9

Τεμάχιο

326,40 €

2.937,60 €

2

Βάσεις τοίχου τηλεόρασης

9

Τεμάχιο

6,49 €

58,41 €

3

Hdmi καλώδια τηλεόρασης

9

Τεμάχιο

1,534 €

13,81 €

4

Σόμπα

6

Τεμάχιο

165,20 €

991,20 €

5

Cd-player

9

Τεμάχιο

38,75 €

348,75 €

6

Οικιακό ψυγείο

2

Τεμάχιο

184,15 €

368,30 €

7

Βραστήρας

9

Τεμάχιο

10,24 €

92,16 €

8

Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων

1

Τεμάχιο

876,80 €

876,80 €

9

Καφετιέρα φίλτρο

6

Τεμάχιο

15,36 €

92,16 €

10

Ηλεκτρικό μπρίκι

9

Τεμάχιο

12,38 €

111,42 €

11

Επιτραπέζια Εστία

7

Τεμάχιο

35,40 €

247,80 €

12

Απορροφητήρας

1

Τεμάχιο

64,90 €

64,90 €

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

6.203,31 €

Φ.Π.Α. 24%

1.488,79 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

7.692,10 €

2) Αναδεικνύει την εταιρεία Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ (ΑΦΜ: 094334012), Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 267 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17674 , τηλ. 210.9416057, φαξ 2109409119 ως οριστικό ανάδοχο
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των
ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα Ε΄ ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Ε’- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1

Κλιματιστικό 9000 btu/h

5

Τεμάχιο

252,00 €

1.260,00 €

2

Κλιματιστικό 12000 btu/h

5

Τεμάχιο

277,00 €

1.385,00 €

3

Κλιματιστικό 24000 btu/h

5

Τεμάχιο

600,00 €

3.000,00 €

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

5.645,00 €

Φ.Π.Α. 24%

1.354,80 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

6.999,80 €

3) Αναδεικνύει την εταιρεία Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ- Η.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 084239443), Διεύθυνση:
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 59-61, Τ.Κ. 18532, τηλ. 210.4222778, φαξ 210.4222779 ως οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την ομάδα ΣΤ΄ ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ ΣΤ’-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Άδεια χρήσης για το πακέτο λογισµικού
Word, Excel, PowerPoint & Outlook
Οθόνη

10

Τεμάχιο

520,00 €

5.200,00 €

11

Τεμάχιο

356,00 €

3.916,00 €

10

Τεμάχιο

99,00 €

990,00 €

2
3

10

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΑΔΑ: Ω6ΒΗΩΕΣ-Υ6Γ

4

Φορητός Υπολογιστής (Laptop)

1

Τεμάχιο

760,00 €

760,00 €

5

Φωτοτυπικό Μηχάνημα

9

Τεμάχιο

850,00 €

7.650,00 €

6

Τσάντα Μεταφοράς Laptop

1

Τεμάχιο

20,00 €

20,00 €

7

Βιντεοπροβολέας (Projector)

2

Τεμάχιο

490,00 €

980,00 €

8

Πανί Προβολέα Με Τρίποδο

2

Τεμάχιο

49,00 €

98,00 €

9

Φωτογραφική μηχανή τύπου compaq

2

Τεμάχιο

120,00 €

240,00 €

10

Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή

9

Τεμάχιο

20,00 €

180,00 €

Σύνολο προ Φ.Π.Α.

20.034,00 €

Φ.Π.Α. 24%

4.808,16 €

Σύνολο με Φ.Π.Α.

24.842,16 €

Γ) Κηρύσσει ως άγονο το διαγωνισμό για την Ομάδα Β΄(Κουρτίνες και Μοκέτες) και για την Ομάδα Δ΄(Υδραυλικά
Είδη), καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Δ) Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7341.0007 του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020
Ε) Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ( ως
ισχύουν).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (237)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 29-7-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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