
                
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 18/3/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
Αριθ. Απόφασης  041/2014                                               
  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 
την κάλυψη των αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων». Κατακύρωση Αποτελέσµατος 
∆ιαγωνισµού. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18ην του µήνα Μαρτίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10,30 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 3697/6-3-2014 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος δ) 
Μεζίκης Βασίλειος, µέλος  ε) Σιώπης Κων/νος, µέλος  στ)Σάββα Αικατερίνη, µέλος,  
 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, , Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 30 Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
 
Με την µε αριθµό 459/16-12-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για την κάλυψη των 
αναγκών του δήµου & των νοµικών του προσώπων» και µε την µε αριθµό 05/14 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και έγινε η 
δέσµευση της απαιτούµενης πίστωσης. 
Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορούσε ανάθεση στους εξής φορείς: 
1) ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης 2) ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 3) 
ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 4) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-
ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆- Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά  για όποιο φορέα επιθυµούσαν. 
Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 20/02/14, στην επιτροπή κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι 
υποψήφιων αναδόχων από τις εξής εταιρίες: 
Ε. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 2402/19-02-14 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλο «GLASS CLEANING ABEE», 
αριθµός πρωτ. προσφοράς 2419/20-02-14 
ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦ. ΙΩΑΝΝΗΣ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 2422/20-02-14 
ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 2420/20-02-14 
ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- EURONET, αριθµός πρωτ. προσφοράς 2423/20-02-14 
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, αριθµός πρωτ. προσφοράς 2421/20-02-14 
Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 
20/02/14 πρακτικό της) ότι µόνο οι εταιρίες GLASS CLEANING ABEE και ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. 



                
 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 16 της διακήρυξης και οι 
τεχνικές προσφορές τους ήταν σύµφωνες µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού ενώ οι εταιρίες Ε. 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦ. ΙΩΑΝΝΗΣ και ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, οι 
οποίες δεν κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και η εταιρία  ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- 
EURONET, της οποίας η τεχνική προσφορά δεν ήταν σύµφωνη µε τα ζητούµενα της τεχνικής 
έκθεσης, δεν έγιναν δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού.  
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των 
εταιριών, οι οποίες ήταν οι εξής: 

Α/Α Εταιρία 
Προσφορά 
Χωρίς ΦΠΑ  Με ΦΠΑ 

Για το ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης 
1. GLASS CLEANING ABE -*1 - 
2. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ 28.578,05€*2 35.151,00€ 
2) ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
1. GLASS CLEANING ABE 23.365,68€ 28.739,79€ 
2. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ 22.614,73€ 27.816,11€ 
ΝΠ∆∆- Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
1. GLASS CLEANING ABE 19.094,33€ 23.486,03€ 
2. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ -*3 - 
4) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ 
1. GLASS CLEANING ABE 4.850,40€ 5.965,99€ 
2. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ 4.852,07€ 5.968,04€ 
5) ΝΠΙ∆- Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ) 
1. GLASS CLEANING ABE 6.986,80€ 8.593,76€ 
2. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ 6.913,58€ 8.503,70€ 

 
Σχετικά µε τις ανωτέρω οικονοµικές προσφορές, σηµειώνεται ότι: 
Η προσφορά της εταιρίας GLASS CLEANING ABE για τον δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης είναι 
αντικανονική και ως εκ τούτου άκυρη δεδοµένου ότι, ως προς το είδος µε α/α 62 αναφέρεται µόνο η 
ποσότητα και όχι η τελική οικονοµική προσφορά και η δε επιτροπή αδυνατεί να επέµβει επί των 
προσφερόµενων τιµών συµπληρώνοντας την οικονοµική προσφορά. 
Η προσφορά της εταιρίας ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης είχε  
λάθος άθροισµα 26.994,05€ χωρίς τον ΦΠΑ ωστόσο, µετά την επαλήθευση των στοιχείων η 
επιτροπή διαπίστωσε άθροισµα όλων των ειδών 28.578,05€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
και τελικό 35.151,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Η προσφορά της εταιρίας ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αντικανονική και ως εκ τούτου άκυρη δεδοµένου ότι, ως προς το 
είδος µε α/α 100 αναφέρεται η ποσότητα και η τιµή και όχι η τελική οικονοµική προσφορά, η οποία 
δεν έχει υπολογισθεί και στην συνολική τελική προσφορά και η δε επιτροπή αδυνατεί να επέµβει επί 
των προσφερόµενων τιµών συµπληρώνοντας την οικονοµική προσφορά. 
 
Έχοντας υπόψη : 
Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).  
Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
Του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) µε τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου από 
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 ∆εκεµβρίου 2012 Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και 



                
 

 
παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου 
υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους 
προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους». 
 Της Εγκυκλίου 3/11543/26-03-13 αναφορικά µε την «ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών 
προµηθειών των δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, 
των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθµού». 
Την υπ’ αριθµό 79/14 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας 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). 
Το από 05/03/14 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση διαγωνισµού 
 
 
               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 05/03/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 
Β). Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ως εξής: 
Για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, συνολικής αξίας 48.189,55€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%, στην 
εταιρία µε επωνυµία ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 061021826, ∆.Ο.Υ Αµπελοκήπων, 
διεύθυνση Θαλειας 34, Εύοσµος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310726573, συνολικής αξίας τριάντα 
πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα ευρώ (35.151,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι 
κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την 
τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, συνολικής αξίας 35.852,41€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία µε επωνυµία ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 061021826, 
∆.Ο.Υ Αµπελοκήπων, διεύθυνση Θαλειας 34, Εύοσµος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310726573, 
συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι ευρώ και έντεκα λεπτά (27.816,11€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, 
η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και χαµηλότερη από τις δύο 
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, συνολικής αξίας 31.983,63€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία µε επωνυµία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος «Glass Cleaning», ΑΦΜ 094343647, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 
Κ.Σχολάρι Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 02392092017, συνολικής αξίας είκοσι τρεις χιλιάδες 
τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (23.486,03€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου 
ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την 
τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ, συνολικής αξίας 9.140,19€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%, 
στην εταιρία µε επωνυµία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος 
«Glass Cleaning», ΑΦΜ 094343647, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 
Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 02392092017, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (5.965,99€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική 
έκθεση, προδιαγραφές και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ), συνολικής αξίας 11.825,04€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 23%, στην εταιρία µε επωνυµία ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 061021826, ∆.Ο.Υ 



                
 

 
Αµπελοκήπων, διεύθυνση Θαλειας 34, Εύοσµος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310726573, 
συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (8.503,70€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, 
η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και χαµηλότερη από τις δύο 
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                 Οµόφωνα 
Α).  Εγκρίνει το από 05/03/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ως εξής: 
Για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, συνολικής αξίας 48.189,55€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%, στην 
εταιρία µε επωνυµία ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 061021826, ∆.Ο.Υ Αµπελοκήπων, 
διεύθυνση Θαλειας 34, Εύοσµος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310726573, συνολικής αξίας τριάντα 
πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα ευρώ (35.151,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι 
κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την 
τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, συνολικής αξίας 35.852,41€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία µε επωνυµία ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 061021826, 
∆.Ο.Υ Αµπελοκήπων, διεύθυνση Θαλειας 34, Εύοσµος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310726573, 
συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι ευρώ και έντεκα λεπτά (27.816,11€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, 
η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και χαµηλότερη από τις δύο 
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, συνολικής αξίας 31.983,63€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 23%, στην εταιρία µε επωνυµία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος «Glass Cleaning», ΑΦΜ 094343647, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 
Κ.Σχολάρι Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 02392092017, συνολικής αξίας είκοσι τρεις χιλιάδες 
τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (23.486,03€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου 
ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την 
τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ, συνολικής αξίας 9.140,19€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%, 
στην εταιρία µε επωνυµία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, διακρ.τίτλος 
«Glass Cleaning», ΑΦΜ 094343647, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Κ.Σχολάρι 
Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 02392092017, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (5.965,99€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική 
έκθεση, προδιαγραφές και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού. 
Για το ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ), συνολικής αξίας 11.825,04€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 23%, στην εταιρία µε επωνυµία ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΦΜ 061021826, ∆.Ο.Υ 
Αµπελοκήπων, διεύθυνση Θαλειας 34, Εύοσµος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310726573, 
συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (8.503,70€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, 
η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και χαµηλότερη από τις δύο 
που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού 
 
 
 
 
 



                
 

 
 
                                      Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  041/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                         Αµπελόκηποι  18/3/2014  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


