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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 128/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Εκδίκαση ενστάσεων κατά συμμετοχής 
προμηθευτών στον πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια “μέσων 
ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής” και κατακύρωση 
αποτελέσματος διαγωνισμού». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12733/22-10-2012 εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» επί των αριθ. πρωτ. 9904/31-7-2012, 10103/3-8-2012 
και 10279/13-8-2012 υποβληθεισών ενστάσεων. 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ενστάσεων. 
Σχετ. : ενστάσεις με σρ.πρωτ.:9904/31-7-2012, 10103/3-8-2012 και 
10279/13-8-2012. 
 
 
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων με αρ.πρωτ.:  9904/31-7-2012, 10103/3-8-

2012 και 10279/13-8-2012, τις απορρίπτουμε ως αβάσιμες, απαράδεκτες και 

ανεπίδεκτες δικαστικής εκτίμησης, διότι το πρωτόκολλο δεν παραλαμβάνει 

προσφορές μετά το πέρας της ώρας που αναγράφεται στην διακήρυξη των 

διαγωνισμών. 
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Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για μέσα ατομικής προστασίας 

εργαζομένων και προληπτικής ιατρικής που διενεργήθηκε στις 25-7-2012, 

είχαν όλα τα δείγματα και με τις απαραίτητες προδιαγραφές. 

Προσκόμισαν επίσης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν. 

Η προσφορά της κας Γεωργιοπούλου όμως αντίκειται στο άρθρα 9,18 & 

24 τα οποία αναφέρουν τα εξής: 

Άρθρο 9 

Επι ποινή αποκλεισμού θα γίνουν δεκτές μόνο προσφορές που αφορούν το 

σύνολο της ποσότητας . 

Άρθρο 18 

Ολόκληρη η συμβατική αξία των ειδών-υλικών θα πληρωθεί στον Προμηθευτή 

μετά την παραλαβή όλων των ειδών-υλικών, με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Στην συμβατική αξία των υλικών , εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται  οι 

προβλεπόμενες  εκ του νόμου κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

Άρθρο 24 

Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή 

του πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν  υφίστανται παρατηρήσεις επί του 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή, οπότε η παραλαβή παρατείνεται 

μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών των κακοτεχνιών που 

παρατηρήθηκαν. 
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Η κα Γεωργιοπούλου θέτει όρο « την τμηματική παράδοση των προϊόντων και 

την τμηματική πληρωμή υπό όρους» και δηλώνει ρητά ότι δεν θέλει να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και  να γραφτεί στο 

συμφωνητικό. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε επί των ενστάσεων και 

ακολούθως κατακυρώσετε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

αριθ. πρωτ. 10468/23-8-2012 σχετική εισηγητική έκθεση-γνωμοδότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, τις σχετικές διατάξεις του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν 
υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Απορρίπτει τις αριθ. πρωτ. 9904/31-7-2012, 10103/3-8-2012 και 

10279/13-8-2012 υποβληθείσες ενστάσεις κατά συμμετοχής 
προμηθευτών στον διενεργηθέντα στις 25/7/2012 πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια “μέσων ατομικής προστασίας 
εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής” για τους αναφερόμενους 
στην αριθ. πρωτ. 12733/22-10-2012 εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού λόγους. 
 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια “μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής” στην εταιρεία TREND CONCEPT 
INTERNATIONAL A.E., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 10468/23-8-2012 
σχετική εισηγητική έκθεση-γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  128/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 
 
 

Συνημμένο : Εισηγητική έκθεση-γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 46 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
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