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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 29/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 183/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού της προµήθειας  
«Μέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και  µέτρα 
προληπτικής ιατρικής» (Α.Μ. 14/2017) και κήρυξη 
προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω προµήθειας» . 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο ∆ηµάρχου) 
σήµερα στις 31 του µήνα Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε 
σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
µετά την υπ΄αριθ. 19025/29/27-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου 
αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα 
Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) 
Γαλαζούλα Αλίκη  και 6) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος 
Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 19020/27-7-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών 
του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

Την έγκριση του υπ΄ αριθµ. 18804/25-7-2017  Πρακτικού  αξιολόγησης οικονοµικής 

προσφοράς  του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια  «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5334» έτους 2017 (Α. Μ. 14/2017) και κήρυξη προσωρινού αναδόχου  

της ανωτέρω προµήθειας. 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι:                                                                                         

  Με την αρ. 106/2017 Απόφαση, η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην κήρυξη 

συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια '' ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ '' ως άγονου, επανέγκριση αριθ. 

14/2017 νέας σχετικής µελέτης και επανακατάρτιση όρων διακήρυξης αυτού. 

Με την υπ΄αρίθµ. 20/2017 (ΠΑΥ 87/17) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για εκτέλεση προµηθειών 

και την πληρωµή λοιπών δαπανών του ∆ήµου έτους 2017, όπου ανέρχεται στο ποσό των 

58.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) και αφορά τους εξής κωδικούς: 

-Κ.Α. 10.6063.003 µε τίτλο ¨Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 ¨ τη δέσµευση του ποσού των 8.000,00 €  

-Κ.Α. 20.6063.003 µε τίτλο ¨Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 ¨ τη δέσµευση του ποσού των 10.000,00€  

 -Κ.Α. 30.6063.005 µε τίτλο ¨Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334¨ τη δέσµευση του ποσού των 20.000,00€  

 -Κ.Α. 35.6063.005 µε τίτλο¨ Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα 

Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 ¨ τη δέσµευση του ποσού των 10.000,00€  
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 -Κ.Α. 45.6063.010 µε τίτλο ¨Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα Προλ/κής 

Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334¨ τη δέσµευση του ποσού των 10.000,00 € . 

Εν συνεχεία , µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 11206/2017 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑM 17PROC006172556 12-5-2017),  και µε την υπ' αριθµ. 

πρωτ. 11207/2017(Α∆ΑM 17PROC006172649 12-5-2017), Περίληψη ∆ιακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισµού µε  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής για την προµήθεια  «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5334» έτους 2017  του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (Α.Μ. 14/2017), 

όπως αναφέρεται στη µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆.Φ.Χ.  προϋπολογισµού 

58.000,00 € .  

Κατόπιν  ορίσθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 24/05/2017 (ώρα 

10.30 π.µ.),  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 

260/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τέσσερις (4) εταιρείες : 

 

 

Α/Α 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αριθµ. πρωτ. 

φακέλου προσφοράς 

 

 

1 

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

A.Φ.Μ. 099774123, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 4, Τ.Κ. 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ. 2310313114, ΦΑΞ 2310325160,     

e-mail info@brinx.gr 

 

 

12078/23-05-2017 

 

 

 

 

2 

ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ –  

PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 

KATAΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ – ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Α.Φ.Μ. 045575638, ∆.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

17
ΗΣ

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 81, Τ.Κ. 54352,          

ΤΗΛ./ΦΑΞ 2310951766,  

e-mail kapragos@hol.gr 

 

 

 

 

12161/24-05-2017 

 

3 

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. –  « 

∆ΑΝΑΟΣ » 

Α.Φ.Μ. 094073317, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 230, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Τ.Κ. 15561,  

e-mail elias.georgiopoulos@gmail.com 

 

12165/24-05-2017 

 

 

4 

TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E.                                                                                                                             

ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΦΜ: 094492179, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  

ΤΗΛ. 2107488491, ΚΙΝ. 6944630460,            ΦΑΞ 

2107704451 

e-mail info@trendconcept.gr, trend@trendconcept.gr 

 

 

12192/24-05-2017 

 

Με την παρουσία των αντιπροσώπων των παραπάνω εταιρειών, ξεκίνησε η 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.           

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι των εταιρειών ήταν καλά σφραγισµένοι και 

ανέγραφαν τα όσα ορίζονταν από τη ∆ιακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή τους, 

σύµφωνα µε τη σειρά που κατατέθηκαν αυτοί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µας.  Προς 
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τούτο συντάχθηκε το υπ΄αριθµ. 12646/2017 Πρακτικό διενέργειας το οποίο επικυρώθηκε 

µε την αρ. 131/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία η 

εταιρεία που πληροί το σύνολο των προδιαγραφών τόσο της µελέτης όσο και της 

διακήρυξης του διαγωνισµού είναι η εταιρεία «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – PROSTASIA 

SAFETY EQUIPMENT».  

Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών  µε το υπ΄αριθµ. 

18804/25-7-2017  Πρακτικό  αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς γνωµοδότησε για την 

κατακύρωση ως προσωρινού µειοδότη για την προµήθεια µε διακριτικό τίτλο «Μέσα 

ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και µέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 

5334» µε (Α.Μ. 14/2017), την εταιρεία µε την επωνυµία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – 

PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT, µε οικονοµική  προσφορά ως εξής: 

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 43986,50 € 46.774,19 € 

ΦΠΑ 24% 10556,76 € 11.225,81 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

54.543,26 € 58.000,00 € 

 

Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη:  

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα αποτελέσµατα 

των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή 

στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 

127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  την 

παρ. 1 του άρθρου 360,εφόσον συσταθεί και λειτουργήσει η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά περίπτωση, του Ν.4412/2016 (Α/147/88-

2016):» 

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 11206/2017 διακήρυξης 

3) το υπ.΄αρίθµ. 18804/25-7-2017  Πρακτικού  αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς  της 

επιτροπής διαγωνισµού 

4) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, να αποφασίσει : 

Την έγκριση του υπ.΄αρίθµ. 18804/25-7-2017  Πρακτικού  αξιολόγησης οικονοµικής 

προσφοράς  του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5334» και   την ανάδειξη της εταιρείας «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – 

PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT» KATAΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ 
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ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ – ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Φ.Μ. 045575638, ∆.Ο.Υ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 81, Τ.Κ. 54352,    ΤΗΛ./ΦΑΞ 2310951766, e-mail 

kapragos@hol.gr ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισµού, η οποία 

προσέφερε το ποσό των 43.986,50 € ΦΠΑ 24% 10.556,76 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  54.543,26 €. 

 
      
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 
29/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 14/2017 σχετική 

µελέτη,  είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και:  

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα αποτελέσµατα 

των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή 

στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 

127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  την 

παρ. 1 του άρθρου 360,εφόσον συσταθεί και λειτουργήσει η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά περίπτωση, του Ν.4412/2016 (Α/147/88-

2016):» 

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. πρωτ. 11206/2017 διακήρυξης 

3) Το υπ.΄αρίθµ. πρωτ. 18804/25-7-2017  Πρακτικού  αξιολόγησης οικονοµικής 

προσφοράς  της επιτροπής διαγωνισµού 

4) Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Την έγκριση του υπ.΄αρίθµ. πρωτ. 18804/25-7-2017  Πρακτικού  αξιολόγησης οικονοµικής 

προσφοράς  του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΜΕΣΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5334» και   την ανάδειξη της εταιρείας «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ – PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT» KATAΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ – ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Φ.Μ. 

045575638, ∆.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 81, Τ.Κ. 54352,    ΤΗΛ./ΦΑΞ 

2310951766, e-mail kapragos@hol.gr ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω 

διαγωνισµού, η οποία προσέφερε το ποσό των 43.986,50 € ΦΠΑ 24% 10.556,76 €, ήτοι  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  54.543,26 €. 
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• Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
100 παρ. 4 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 127 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, εντός 
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στους 
ενδιαφεροµένους. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  183/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εµµανολία 
 
 

 
            Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  
2. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
3. Τµήµα Λογιστηρίου 
4. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
5. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
7. ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
8. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
9. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
11. Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου 

 
 
 
Συνηµµένο: Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 18804/25-7-2017 Πρακτικό  αξιολόγησης οικονοµικής 

προσφοράς του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού της προµήθειας 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και µέτρα 

προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 5334» (Α.Μ. 14/2017) 
 
    Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήµερα, 25.07.2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00µµ, στον 

2ο όροφο του ∆ηµαρχείου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος επί της οδού Λ. ∆εκελείας 97, 
συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προµηθειών του άρθρου 221,  παρ. 4, 
του Ν. 4412/2016, που συστήθηκε µε την αριθµό 260/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (Α.Π. 25490/21.12.2016), 
προκειµένου να αξιολογήσει την οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT, για την ανάθεση που 
αφορά την προµήθεια «Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και µέτρα 
προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 5334» µε (Α.Μ. 14/2017). Η 
Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, Α) την υπ’ αριθµ. 12161/24-05-2017 «Προσφορά» 
της παραπάνω εταιρείας, Β) την υπ. αριθµ. πρωτ. 11207/11-05-2017 Περίληψη 
∆ιακήρυξης και Γ) την υπ. αριθµ. πρωτ. 11206/11-05-2017 ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε τίτλο 
«Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και µέτρα προληπτικής ιατρικής 
βάσει της απόφασης 5334» και τις διατάξεις που διέπουν την διαδικασία αυτή ως 
εξής: 

• του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) », 

• του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), 

• της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 

• του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014) « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήµερα, 

• του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/05.08.2016) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες » και τις ερµηνευτικές αυτού εγκυκλίους, 

         ξεκίνησε τη συνεδρίαση.  
 

         Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  
 

1. Πούλιος Κων/νος (Πρόεδρος) 
2. Λεβαντή Εµµανολία (Γραµµατέας) 
3. Γραικούση Όλγα (Μέλος) 
 

          Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς της 
εταιρείας µε την επωνυµία Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ήταν καλά 
σφραγισµένος και ανέγραφε τα όσα ορίζονταν από τη ∆ιακήρυξη, προέβη στην 
αποσφράγισή του.   
         
         Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς, διαπίστωσε ότι η 
παραπάνω εταιρεία κατέθεσε οικονοµική προσφορά εντός του προϋπολογισθέντος 
ορίου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, 25.07.2017 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18804 
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 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 43986,50 € 46.774,19 € 

ΦΠΑ 24% 10556,76 € 11.225,81 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
54543,26 € 58.000,00 € 

 
Η Επιτροπή µονόγραψε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς που 

αποσφραγίστηκε καθώς και τις σελίδες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. 
 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 
 
        Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνει στην Οικονοµική 
Επιτροπή την κατακύρωση ως προσωρινού µειοδότη για την προµήθεια µε 
διακριτικό τίτλο «Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και µέτρα 
προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 5334» µε (Α.Μ. 14/2017), της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ – PROSTASIA SAFETY 
EQUIPMENT, καθώς η προσφορά της πληρούσε όλα όσα ορίζονται από την ∆ιακήρυξη 
του διαγωνισµού. 
 
       Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα. 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΟΛΓΑ ΛΕΒΑΝΤΗ ΕΜΜΑΝΟΛΙΑ 
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