
 

1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ                   Aριθ. πρωτ. : ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/13356 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ    ΚΟΙΝ: Ως πίνακα αποδεκτών 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Διεύθυνση: Πολιτιστικών Παραγωγών,  
Πωλήσεων και Προβολής 

Τμήμα: Σχεδιασμού και  Παραγωγής  
Πολιτιστικών Εφαρμογών 

Ταχ. Δνση: Ελευθ. Βενιζέλου 57 
Τ.Κ.: 10564 
Τηλ.: 2103722629 
Email: cultural-goods@tap.gr 
 

 

Θέμα: «Απόφαση έγκρισης πρακτικού (Β΄) και κατακύρωση του διαγωνισμού για 

την προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ 

δημητριακών) με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά 

προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) Του Ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώ-

σεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 

κλπ» (Α΄248). 

β) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 147), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει. 

2. Την Aπόφαση με αριθμ. Γρ.Πρ. 17072/18-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΟΔΑΠ περί τοποθέτησης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης. 

3. Την υπ’ αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΓΡ/710/22.01.2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας  Διαγω-

νισμών  και  εν  γένει  Διαδικασιών Ανάθεσης  Προμηθειών  &  Υπηρεσιών  Πολιτιστικών &  

Εργαστηρίων  ΡΕΝΤΗ (ΑΔΑ: ΨΣ5Ο469ΗΔΞ-ΝΜΕ). 

4. Το υπ’ αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/9520/11-08-2021 ενημερωτικό σημείωμα του Τμή-

ματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών 

5. Την υπ’ αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/9531/11-08-2021 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης 

πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, για την 

προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ) με θέματα εμπνευ-

mailto:cultural-goods@tap.gr
ΑΔΑ: ΨΒΩΩ46ΜΖΜ4-ΩΨΞ





 

2 
 

σμένα από την Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά, που θα διατίθενται από τα πωλητήρια του 

ΟΔΑΠ 

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/9651/11-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υπο-

χρέωσης του ΟΔΑΠ που καταχωρήθηκε με αριθμ. 2001-410 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Υπηρεσίας και με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση 74.400,00 € (ΑΔΑ:  

ΩΘΒΨ469ΗΔΞ-3ΦΘ, ΑΔΑΜ: 21REQ009077841 2021-08-16) σε βάρος του ΚΑΕ 189951001 έ-

τους 2021 

7. Την υπ. αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/9698/16-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνι-

σμού για την προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ) με θέ-

ματα εμπνευσμένα από την Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά, που θα διατίθενται από τα πω-

λητήρια του ΟΔΑΠ (ΑΔΑΜ: 21PROC009077933 2021-08-16).  

8. Την υπ. αριθμ. ΕΙΣ 10209/30-08-2021 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

9. Την υπ. αριθμ.  ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/11833/29-09-2021 Απόφαση έγκρισης πρακτικού 

για την προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ δημητρια-

κών) με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα 

πωλητήρια του ΟΔΑΠ. 

10.Την υπ. αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/11845/29-09-2021 Πρόσκληση για την υποβολή 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

11. Τον υπ. αριθμ. ΕΙΣ 12439/11-10-2021 φάκελο της επιχείρησης ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με τίτλο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό προμήθειας πορσε-

λάνινων ειδών». 

12. Το Β΄ Πρακτικό της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την την προμήθεια πορσελάνι-

νων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ δημητριακών) με θέματα εμπνευσμένα 

από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ, όπως 

διαβιβάστηκε στον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης με το υπ. αριθμ. ΕΙΣ 13071/21-10-2021 

διαβιβαστικό έγγραφο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνουµε το  ανωτέρω Πρακτικό (σχετ. 12), όπως αυτό συντάχθηκε  από την Επιτροπή Δια-

γωνισμού και αποφασίζουμε την κατακύρωση στην επιχείρηση ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΟΝ. 

Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ.: 095578030 / ∆.Ο.Υ.: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) του αποτελέσματος του συνοπτικού για την 

προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ δημητριακών) με 

θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα 

πωλητήρια του ΟΔΑΠ αντί τιμήματος 59.250,50 € (πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα 

ευρώ και πενήντα λεπτών) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 73.470,62 € (εβδομήντα τριών χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) συμπ/νου Φ.Π.Α. σύμφωνα  µε τους 

όρους και τις 
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 προϋποθέσεις της υπ΄αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/9698/16-08-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 

21PROC009077933 2021-08-16). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Συνημμένα: πρακτικά Α και Β 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γεν. Διεύθυνση 

2. ΔΙΠΟΛ 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

Φράγκος Θωμάς 

Εμπ. Πορσελάνης – Είδη οικιακής χρήσης 

Ηπείρου 7 – 17341 Αγ. Δημήτριος 

e-mail: tofrag@gmail.com 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
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Α’ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ δημητριακών)  

με θέματα εμπνευσμένα από την Ελληνική Πολιτιστική κληρονομιά 
προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ   

Αριθμός Διακήρυξης: 9698/12.8.2021 
 
Στις 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. οι υπογράφοντες 

1. Ζέρβα Μαρία, Πρόεδρος 

2. Γραμματικού Ελένη, Μέλος  

3. Γιαλελή Ευφροσύνη, Μέλος & Γραμματέας 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΓΡ/710/22-1-
2021 απόφαση της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΣ5Ο469ΗΔΞ-ΝΜΕ) για την διενέργεια Διαγωνισμών και εν γένει 
Διαδικασιών Ανάθεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών Πολιτιστικών & Εργαστηρίων ΡΕΝΤΗ, συνήλθαμε σε 
δημόσια συνεδρίαση για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού αρ. 9698/16.8.2021 «Για την 
προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ δημητριακών) με θέματα 
εμπνευσμένα από την Ελληνική Πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ», 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009077933) στα Γραφεία της υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564, Αθήνα, 5ος 
όροφος). 
Στην δημόσια συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε κανένας εκπρόσωπος των οικονομικών φορέων που 
κατέθεσαν προσφορά. 
 
Στην επιτροπή υποβλήθηκαν δυο (2) σφραγισμένοι φάκελοι οι οποίοι αριθμήθηκαν ως ακολούθως: 

1. Φακ. Νο 1: επιχείρηση ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 10202/30-08-2021 

2. Φακ. Νο 2: επιχείρηση ΘΩΜΑΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 10209/30-08-2021 

Και οι δυο κύριοι φάκελοι κρίθηκαν επαρκείς ως προς τα αναγραφόμενα στο εξωτερικό τους και το 
εμπρόθεσμο της κατάθεσης αυτών, υπογράφηκαν και αποσφραγίστηκαν από την Επιτροπή. Στην 
συνέχεια αριθμήθηκαν με τον ίδιο αριθμό οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» και η επιτροπή έθεσε μονογραφή στα έγγραφα που 
συμπεριλαμβάνονταν σε όλους τους υποφακέλους, ανά φύλλο. 
 
Ο υποφάκελος του οικονομικού φορέα με αρίθμηση Φακ. Νο 1 περιλάμβανε:  
-Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε έντυπη μορφή το οποίο διαπιστώθηκε  ότι 
υποβλήθηκε και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διακήρυξη 
-Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης περί της εγγύησης 
συμμετοχής  ποσού ίσου με το 2% επί της αξίας κάθε τμήματος και διαπιστώθηκε ότι  ο προσφέρων 
έχει καταθέσει προσφορά για όλα τα τμήματα της διακήρυξης 
- Την Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής  χωρίς να έχει κατατεθεί ξεχωριστό έντυπο Τεχνικής Προσφοράς  
Η Επιτροπή,  αφού διασταυρώθηκε η αντιστοιχία των στοιχείων που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ  τόσο έντυπα 
όσο και ηλεκτρονικά, αποφάνθηκε για την ορθή κατάθεση των δικαιολογητικών  παρόλο που δεν  
περιλήφθηκε στον υποφάκελο ξεχωριστό έντυπο Τεχνικής Προσφοράς, εφόσον  στην  παράγραφο  
2.4.3.2 του άρθρου 2.4.2. της διακήρυξης αναφέρεται ότι: 
1. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 
του Παραρτήματος II της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι ο προσφέρων 

ΑΔΑ: ΨΒΩΩ46ΜΖΜ4-ΩΨΞ





2 
 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των 
συγκεκριμένων ειδών, θα πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου 
εκπροσώπου)  

 
Η επιτροπή αποφάνθηκε για την ορθή κατάθεση των δικαιολογητικών  αφού διασταυρώθηκε και  η 
αντιστοιχία των στοιχείων που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ  τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά. 
 
 
Ο υποφάκελος του οικονομικού φορέα με αρίθμηση Φακ. Νο 2 περιλάμβανε: 
-Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε έντυπη μορφή ενώ ταυτόχρονα ελέγχθηκε και 
διαπιστώθηκε  η υποβολή του σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διακήρυξη 
-Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης περί της εγγύησης 
συμμετοχής  ποσού ίσου με το 2% επί της αξίας κάθε τμήματος και διαπιστώθηκε ότι  ο προσφέρων 
έχει καταθέσει προσφορά για όλα τα τμήματα της διακήρυξης 
 -Το έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 
-Την Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής  
Η επιτροπή αποφάνθηκε για την ορθή κατάθεση των δικαιολογητικών  αφού διασταυρώθηκε και  η 
αντιστοιχία των στοιχείων που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ  τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά. 
 
Την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ακολούθησε  η αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών. 
Διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας ΘΩΜΑΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ έχει καταθέσει προσφορά για όλα τα 
τμήματα  των προς προμήθεια ειδών και ως έντυπο της οικονομικής του προσφοράς έχει καταθέσει το 
αντίστοιχο του  Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης χωρίς αυτό να έχει τροποποιηθεί ως προς τη μορφή 
του, ενώ η προσφερόμενη  τιμή για το κάθε  τμήμα  αναγράφεται  ξεχωριστά σε ευρώ ανά μονάδα, 
αριθμητικώς και ολογράφως, όπως αυτό ζητείται στα κείμενα της Διακήρυξης. 
Στη περίπτωση του οικονομικού φορέα ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ διαπιστώθηκε ότι ο προσφέρων έχει 
καταθέσει επίσης προσφορά για όλα τα τμήματα των προς προμήθεια ειδών καταθέτοντας το 
Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης  χωρίς αυτό να έχει τροποποιηθεί ως προς την μορφή του ωστόσο  οι 
τιμές μονάδος της προσφοράς του αναφέρονται μόνο αριθμητικώς και όχι ολογράφως.  
 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το άρθρου 2.4.4. της διακήρυξης «Περιεχόμενα φακέλου Οικονομικής 

Προσφοράς / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» και το άρθρο 2.4.6. «Λόγοι 

απόρριψης προσφορών» , η μη αναγραφή της τιμής ολογράφως δεν κρίνεται ως λόγος αποκλεισμού 

και ως εκ τούτου αξιολογείται ως αποδεκτή και η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος με 

αρίθμηση Φακ. Νο 2, ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ. 

 

H επιτροπή κατέταξε σε πίνακα τις προσφορές των υποψηφίων για κάθε τμήμα ανά τιμή μονάδας κατά 

σειρά μειοδοσίας:   
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Βάσει του άρθρου 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της διακήρυξης: 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, στην οποία ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα υποβάλλει τη 
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας κάθε τμήματος. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να υποβάλλει προσφορά για ένα, δύο ή όλα τα τμήματα. 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι και στις δυο προσφορές η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ είναι υπολογισμένη 
βάσει του ανώτατου αριθμού τεμαχίων που μπορούν να παραχθούν σε κάθε τμήμα, η οποία προκύπτει 

Α/Α 

Φακ. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΜΑΤΩ

Ν/ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

2 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ

ΘΩΜΑΣ 

Α Κούπες 25 3,70 31.244,44 

Β Φλυτζανάκ

ια εσπρέσο 

18 3,20 14.315,79 

Γ Μπολ 

δημητριακ

ών 

8 5,00 3.968,25 

1 ΦΡΑΓΚΟΣ 

ΘΩΜΑΣ 

Α Κούπες 25 4,40 37.153,60 

Β Φλυτζανάκ

ια εσπρέσο 

18 3,80 17.000,00 

Γ Μπολ 

δημητριακ

ών 

8 6,30 5.000,00 
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διαιρώντας τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ της διακήρυξης με την ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
της διακήρυξης (με στρογγυλοποίηση ώστε να προκύπτει ακέραιος αριθμός) (τελευταία στήλη του 
παρακάτω πίνακα): 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

(σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ)  

ΑΝΩΤΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Α Κούπες 4,50  38.000,00 8444 

Β Φλυτζανάκια 

εσπρέσο 

3,80 17.000,00 4473 

Γ Μπολ 

δημητριακών 

6,30 5.000,00 793 

 
 
Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ της οικονομικής προσφοράς 
της εταιρείας υπολείπεται του συνόλου της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ της Διακήρυξης, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ)  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ)  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α Κούπες 31.244,44 38.000,00 
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Β Φλυτζανάκια 

εσπρέσο 

14.315,79 17.000,00 

Γ Μπολ 

δημητριακών 

3.968,25 5.000,00 

 
Το σύνολο της ανάθεσης θα ανέρχεται στα 49.528,48 € (σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι 
οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 61.415,31 € (εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια 
δέκα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) συμπ/νου Φ.Π.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης όπου αναφέρεται ότι: 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα για ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό 
(120%) των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης και με ανώτατο όριο 
το ύψος του προϋπολογισμού της παρούσας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ομόφωνα γνωμοδοτούμε για την 
ανάδειξη του υποψηφίου ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού για το σύνολο της ποσότητας που κατέθεσε για κάθε τμήμα Α(κούπες), Β (φλυτζανάκια 
εσπρέσο) και Γ (μπολ δημητριακών) και προτείνουμε την αύξηση της ποσότητας του κάθε τμήματος σε 
ποσοστό που δεν ξεπερνά το 120%, προκειμένου να αυξηθεί η προς διάθεση ποσότητα μέσω των 
σημείων πώλησης. 
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον γίνει δεκτή η άνω εισήγηση, τα ποσά της ανάθεσης ανά τμήμα 
διαμορφώνονται ως εξής : 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ)  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ)  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α Κούπες 37.492,10 38.000,00 

Β Φλυτζανάκια 
εσπρέσο 

16.998,40 17.000,00 
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Γ Μπολ 
δημητριακών 

4.760,00 5.000,00 

 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση.  
 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΑΛΕΛΗ 
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Β΄ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΟΥΠΕΣ,ΦΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΙ ΜΠΟΛ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ) ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  προς ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ.  

Στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. οι υπογράφοντες 

1. Ζέρβα Μαρία, Πρόεδρος 

2. Γραμματικού Ελένη, Μέλος  

3. Γιαλελή Ευφροσύνη, Μέλος & Γραμματέας 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 

ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΓΡ/710/21-01-2021 απόφαση της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΣ5Ο469ΗΔΞ-ΝΜΕ) για την 

διενέργεια Διαγωνισμών και εν γένει Διαδικασιών Ανάθεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Πολιτιστικών & Εργαστηρίων ΡΕΝΤΗ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την εξέταση 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ΘΩΜΑΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια πορσελάνινων ειδών (κούπες, 

φλιτζανάκια εσπρέσο και μπολ δημητριακών) με θέματα εμπνευσμένα από την Ελληνική 

πολιτιστική κληρονομία  προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ (ΑΔΑΜ: 

21PROC00907733 2021-08-16) στα γραφεία της Υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564, 

Αθήνα, 5ος όροφος) 

Ο φάκελος του προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ» έλαβε αρ. πρωτ. ΕΙΣ 12439/11-10-2021, 

αποσφραγίστηκε από την επιτροπή και περιλάμβανε τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση ΔΟΥ περί ενεργών κωδικών (ΚΑΔ) 

2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση  

3. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο (Φορολογική Ενημερότητα) 

4. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Εγγραφής στα Μητρώα του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για όσα αναφέρονται στις παραγράφους 

2.3.3.3. έως και 2.2.3.8. του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για κατάθεση αιτήματος στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών περί χορήγησης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας καθώς 

και αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης προς τον αρμόδιο φορέα 

έκδοσης αυτού, με ημερομηνία αιτήματος την 8η  Οκτωβρίου 2021.  

  

Κατατέθηκε, επίσης, Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν. 4611/2019) στο οποίο 

ωστόσο αναφέρεται από την εκδούσα αρχή ότι ισχύει αποκλειστικά  για : «συμμετοχή ως 

μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.» . ενώ ως επωνυμία της 

επιχείρησης αναφέρεται  ο τίτλος «Θ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ-Γ. ΚΑΒΔΑΣ ΕΠΕ»  

Παράλληλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερομηνία έκδοσης  την 12η Οκτωβρίου 

2021 κατατέθηκε το έγγραφο  του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας το 

οποίο και συμπεριλήφθηκε  στα υπόλοιπα  υποβληθέντα αποδεικτικά μέσα . 

Η Επιτροπή προχώρησε  στον έλεγχο των κατατιθεμένων δικαιολογητικών  και διαπίστωσε 

την ορθότητα της κατάθεσής τους στις περιπτώσεις δικαιολογητικών 1. έως και 6.  
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Στην περίπτωση του δικαιολογητικού σχετικά με την Ασφαλιστική Ενημερότητα η επιτροπή 

αποφάσισε   να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο: 

α) διευκρίνηση σχετικά με την επωνυμία της επιχείρησης εφόσον σε όλες τις φάσεις του 

διαγωνισμού τόσο κατά την κατάθεση προσφοράς όσο και την κατάθεση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης τα έγγραφα έχουν υποβληθεί με την επωνυμία «Θ. 

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».    

β) αλλαγή του τίτλου και της ισχύος της βεβαίωσης όπως  έχει εκδοθεί από την αρμοδία 

υπηρεσία   όπου να αναφέρεται ότι  η παρούσα ισχύει αποκλειστικά για «συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους  3.2.3 και 3.2.4 του άρθρου 3.2  της διακήρυξης η 

Επιτροπή κοινοποίησε πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο με ημερομηνία 13/10/2021 για 

την υποβολή διευκρινήσεων και την εκ νέου κατάθεση του δικαιολογητικού Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

Την ίδια ημέρα, 13  Οκτωβρίου 2021   η προσωρινή ανάδοχος επιχείρηση προσκόμισε 

εμπροθέσμως το ζητούμενο  έγγραφο  με αλλαγή της αιτίας έκδοσής του, δηλαδή για 

«συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και 

των ΝΠΔΔ», καθώς και διευκρινιστικό  ηλεκτρονικό μήνυμα  σχετικά με την αναφορά της 

επωνυμίας της επιχείρησης.  

  Η Επιτροπή, σήμερα, την  18η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ολοκλήρωσε τον έλεγχο 

όλων των έγγραφων κατακύρωσης, έκρινε αποδεκτά τα διευκρινιστικά έγγραφα που είχαν 

ζητηθεί και αποφάσισε ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να 

αναλάβει την προμήθεια που προβλέπεται από τη διακήρυξη και προτείνει την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο  ΘΩΜΑΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. 

Ε.Π.Ε.    

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΑΛΕΛΗ 
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