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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 25ηρ  ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ 

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 15:00, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 27065/15-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα 

ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε, 

δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν, 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην, 

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Βαθηξηδή Τηηίθα, απνύζα αλαπιεξνύκελε από ηελ Εαθξαθνπνύινπ – Γαληήι Σνθία, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα αλαπιεξνύκελε από ηελ Κνκλελνύ – Κνύκπα Άλλα, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ  

7. Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. 

  

Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 3ο Ζ.Γ 

Δξέηαζη ένζηαζηρ ηηρ εηαιπείαρ Γ.Φ. Παπανηόποςλορ Α.Δ.Β.Ρ.Δ. καηά ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ 
ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια ενόρ μικπού δοπςθοπικού κλειζηού ηύπος 

αποππιμμαηοθόπος οσήμαηορ. 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηεο Υ.Α. 11389/93 (εληαίνο θαλνληζκόο πξνκεζεηώλ Ο.Τ.Α.) ε 

έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ  ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ αξκόδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ ππεξεζία κέζα ζην κηζό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα “ενόρ μικπού δοπςθοπικού κλειζηού ηύπος αποππιμμαηοθόπος 

οσήμαηορ”, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ηελ 05-12-2011 θαη ν ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίζηεθε 

ε 15-12-2011. Αλάκεζα ζηηο εκεξνκελίεο απηέο κεζνιαβεί δηάζηεκα 12 εκεξώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε έλζηαζε 

ζεσξείηαη εκπξόζεζκε εάλ ππνβιεζεί  έσο θαη ηελ 10-12-2011. 

 

 Σπλεπώο ε έλζηαζε ηεο εηαηξείαο Γ.Φ. Σαξαληόπνπινο Α.Δ.Β.Τ.Δ. πνπ ππνβιήζεθε ζηελ ππεξεζία 

ηελ 12-12-2011 είλαη εθπξόζεζκε θαη σο εθ ηνύηνπ απνξξηπηέα, δηόηη ε κελ πξνζεζκία γηα ηελ ππόζεζε 



εμέπλεπζε ηελ 10-12-2011 ε δε ππνβνιή ηεο έγηλε κε ηε ρξήζε ηειενκνηνηππίαο θαη θαηά ζπλέπεηα είρε ηε 

δπλαηόηεηα λα ππνβιεζεί εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο. 

  

 Παξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Νικονομική Δπιηποπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Τελ από 12-12-2011 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο Γ.Φ. Σαξαληόπνπινο Α.Δ.Β.Τ.Δ. πνπ πεξηήιζε ζην Γήκν 

κε ηε ρξήζε ηειενκνηνηππίαο, 

3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 § 1 ηεο Υ.Α. 11389/1993 (ΔΚΠΟΤΑ), 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

 Απνξξίπηεη ηελ θαηά ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο κηθξνύ δνξπθνξηθνύ 

θιεηζηνύ ηύπνπ απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο έλζηαζε ηεο εηαηξείαο Γ.Φ. Σαξαληόπνπινο Α.Δ.Β.Τ.Δ. πνπ 

ππνβιήζεθε ηελ 12-12-2011 σο εθπξόζεζκε δηόηη ε κελ πξνζεζκία γηα ηελ ππόζεζε εμέπλεπζε ηελ 10-12-

2011, ε δε ππνβνιή ηεο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηειενκνηνηππίαο θαη θαηά ζπλέπεηα είρε ηελ δπλαηόηεηα λα 

ππνβιεζεί εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο. 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 224/2011 

 

Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Σανακούλαρ Αθανάζιορ 

 Ιάβδα Δλένη 
Ακπιβέρ Απόζπαζμα Εαθπακοπούλος – Γανιήλ Ποθία 

Από ην πξαθηηθό ηεο 25ηρ Σπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 

2011. 

Χπρηθό, 16-12-2011 

Θομνηνού – Θούμπα Άννα 
Σαποκόπορ Ξανηελήρ 

 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


