
 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  09/11/2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης: 199/2015                                             

  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια επίπλων», υποέργο 4 της πράξης (296085) 
«Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων». Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12:00µεσ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 15154/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (Αναπλ. Μέλος), 3)Ράπτου Όλγα (µέλος), 
4)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 5)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος),6)Αποστολίδου Μαρία (µέλος). 
 
Απόντες:1)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 2) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος).  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν  θέµα της 
ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

Με την µε αριθµό πρωτ. 7394/12-10-10 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  εντάχθηκε το έργο 
«Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» µε κωδικό MIS 296085 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκης 2007-2013» ενώ µε την µε αριθµό πρωτ. 6377/24-08-15 δόθηκε ΘΕΤΙΚΗ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ για την δηµοπράτηση του υποέργου 4 «Προµήθεια επίπλων» από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με την µε αριθµό 266/24-08-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Επίπλων» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 102.405,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 125.958,15€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε την µε αριθµό 139/26-08-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 
τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 

Η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και 
του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία 
εφηµερίδα του νοµού (Ηχώ των δηµοπρασιών, ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών, Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Μακεδονία και Αγγελιοφόρος της Κυριακής). Επίσης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Προγράµµατος ∆ι@ύγεια: 
http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr ενώ τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 καταχωρήθηκαν και στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων).  

Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1318/15 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε 
αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό 
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 14524. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η 28/09/15, κατά συνέπεια η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 



 

 

αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 02/10/15 και ώρα 10:30, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 της 
διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών..». 

Στον διαγωνισµό συµµετείχαν οι  εξής εταιρίες: 
Α/Α Προµηθευτής Ηµεροµηνία και ώρα 

υποβολής 
προσφοράς 

Αριθµός 
προσφορά

ς 
1. MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

28/09/2015 14:58:36 
19850 

2. SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ  28/09/2015 12:41:48 19416 
3. Α ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ-Κ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ 28/09/2015 14:19:54 19907 
4. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ & ANACO Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΕ 28/09/2015 13:23:20 19763 
5. ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ 28/09/2015 11:56:45 19937 
6. ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 28/09/2015 10:53:26 19645 
Με βάσει τα παραπάνω εκδόθηκε το από 02/10/15 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή απέρριψε τις 
προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.∆ΟΜΗΣ.ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΑΤΕΕ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΗ & ANACO Κ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΕ και ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ (για την οµάδα Α) ενώ 
κάνει δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού τις εταιρίες SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ, Α 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ-Κ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ και ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την οµάδα Α και την εταιρία 
ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ για τις οµάδες Β, Γ. 
  
Στην συνέχεια εστάλη ηλεκτρονικά η από 04.11.15 ένσταση από την εταιρία BIPO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ζητώντας την απόρριψη των συµµετοχών των εταιριών «SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ» και 
«Α ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ-Κ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ» και την διόρθωση της αιτιολογίας απόρριψης της εταιρίας 
«MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ». Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµό 191/15 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Επίσης, στις 06.11.15 εστάλη ηλεκτρονικά ένσταση από την από την εταιρία Α.ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
.Κ.∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ κατά της απόφασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε αριθµό πρωτ. 15228/06-11-15 
που ενηµερώνει για την συνέχεια του διαγωνισµού (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) των εταιριών ΒΙΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ, η οποία απορρίφθηκε σύµφωνα 
µε την µε αριθµό απόφασης **/15 Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Στις 09/11/15, σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτ. 15228/06-11-15 έγγραφο ενηµέρωσης των προµηθευτών, 
αναφορικά µε την ηµεροµηνία αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή, προχώρησε στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ήτοι συνδέθηκε στο Σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό µε α/α 14524 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός είχε ολοκληρωθεί ως προς την αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών-τεχνική προσφορά και οι οικονοµικές προσφορές ήταν σφραγισµένες. 
Μετά την αποσφράγιση οι οικονοµικές προσφορές ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α Εταιρία Οικονοµική Προσφορά 
Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

Οµάδα Α: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση καθισµάτων θεάτρου 
1941
6 

SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ 59.681,00€ 73.407,63€ 



 

 

1990
7 

Α ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ-Κ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ 78.640,00€ 96.727,20€ 

1964
5 

ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 81.720,00€ 100.515,60€ 

Οµάδα Β: Προµήθεια συµπληρωµατικών επίπλων 
1993
7 

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ 4.008,00 4.929,84 

Οµάδα Γ: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση καθισµάτων αναµονής 
1993
7 

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ 2.110,00 2.595,30 

 
Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν, 
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 
2. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
3. Του N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις. 
4. Της Αριθµ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
5. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 
6. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
7. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 
8. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά µε 

τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων.  
 

Β) 1. Την µε αριθµό πρωτ. 7394/12-10-10 απόφαση της Γενικής Γραµµατέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» µε κωδικό MIS 296085 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκης 2007-2013» 

2. Την µε αριθµό  9/11 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποδοχής της ένταξης. 
3. Την µε αριθµό πρωτ. 6377/24-08-15 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί διατύπωσης 

θετικής γνώµης για την δηµοπράτηση του έργου 
4. Την µε αριθµό 266/24-08-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου περί διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού. 
5. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό 138/15 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωµής. 
6. Την µε αριθµό 139/26-08-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
7.  Την υπ’ αριθµό 1318/15 διακήρυξη του διαγωνισµού 
8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
9. Το από 09/11/15 πρακτικό της επιτροπής-γνωµοδότηση 

 
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης 
και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία 



 

 

εφηµερίδα του νοµού (Ηχώ των δηµοπρασιών, ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών, Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Μακεδονία και Αγγελιοφόρος της Κυριακής). 

  Επίσης είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr καθώς και σύµφωνα µε τον 
Ν.3861/10 στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11, πλήρες τεύχος στο 
«ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Α) Να εγκρίνει το από 09/11/15 πρακτικό της επιτροπής  
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια επίπλων», υποέργο 4 της 
πράξης (296085) «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» ως εξής: 
- Για την οµάδα Α: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση καθισµάτων θεάτρου, στην εταιρία µε επωνυµία 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ, ΑΦΜ 095667977, ∆.Ο.Υ Η’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 
Κ.Καραµανλή 142, 54248 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310314006, συνολικής αξίας 59.681,00€ πλέον ΦΠΑ 
23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 
συµπ/νου ΦΠΑ (73.407,63€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η 
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις 
τρεις οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού. 
- Για την Β: Προµήθεια συµπληρωµατικών επίπλων, στην εταιρία µε επωνυµία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ, 
ΑΦΜ 0818864420, ∆.Ο.Υ Ιωνίας, διεύθυνση 15ο χλµ Θεσσαλονίκης-Βεροίας και τηλέφωνο 2310520399, 
συνολικής αξίας 4.008,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι 
εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά συµπ/νου ΦΠΑ (4.929,84€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και µε ποσοστό έκπτωσης 67,94% στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της ανάθεσης. 
- Για την Γ: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση καθισµάτων αναµονής, στην εταιρία µε επωνυµία ΑΦΟΙ 
ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ, ΑΦΜ 0818864420, ∆.Ο.Υ Ιωνίας, διεύθυνση 15ο χλµ Θεσσαλονίκης-Βεροίας και 
τηλέφωνο 2310520399, συνολικής αξίας 2.110,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης δύο χιλιάδες 
πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (2.595,30€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και µε ποσοστό έκπτωσης 60,08% στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της ανάθεσης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου 
                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία  

(µε ψήφους 5 υπέρ – 1 λευκό η κ. Ράπτου Όλγα) 
 
Α) Εγκρίνει το από 09/11/15 πρακτικό της επιτροπής.  
 
Β)Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια επίπλων», υποέργο 4 της 
πράξης (296085) «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου δήµου Αµπελοκήπων» ως εξής: 
- Για την οµάδα Α: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση καθισµάτων θεάτρου, στην εταιρία µε επωνυµία 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ, ΑΦΜ 095667977, ∆.Ο.Υ Η’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 
Κ.Καραµανλή 142, 54248 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310314006, συνολικής αξίας 59.681,00€ πλέον ΦΠΑ 
23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 
συµπ/νου ΦΠΑ (73.407,63€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η 
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις 
τρεις οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού. 



 

 

- Για την Β: Προµήθεια συµπληρωµατικών επίπλων, στην εταιρία µε επωνυµία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ, 
ΑΦΜ 0818864420, ∆.Ο.Υ Ιωνίας, διεύθυνση 15ο χλµ Θεσσαλονίκης-Βεροίας και τηλέφωνο 2310520399, 
συνολικής αξίας 4.008,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι 
εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά συµπ/νου ΦΠΑ (4.929,84€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και µε ποσοστό έκπτωσης 67,94% στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της ανάθεσης. 
- Για την Γ: Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση καθισµάτων αναµονής, στην εταιρία µε επωνυµία ΑΦΟΙ 
ΧΑΤΖΗΑ∆ΑΜΙ∆Η ΟΕ, ΑΦΜ 0818864420, ∆.Ο.Υ Ιωνίας, διεύθυνση 15ο χλµ Θεσσαλονίκης-Βεροίας και 
τηλέφωνο 2310520399, συνολικής αξίας 2.110,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης δύο χιλιάδες 
πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (2.595,30€), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και µε ποσοστό έκπτωσης 60,08% στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της ανάθεσης. 
 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 199/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 10/11/2015  
                                                              
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                    
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 
 
 
 


