
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2482/18-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Γκιζελή Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Μάντακα Στυλιανή. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ               ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ            56/23-2-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95                         Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52              Αριθμ.  Πρωτ.: 2952/28-2-2022 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ 6Ο Η.Δ. 

Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του 

άρθρου 2.2.2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18817/03-12-2021 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 72 παρ.1 περιπτ.στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως 

ισχύει:  

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές 

και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, ισχύουν τα 

εξής:  

«Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως 

σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

           Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του 
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ΕΣΗΔΗΣ, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

                Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από 

τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου 

εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης» 

 

Με την 331/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΠ9ΩΗ8-ΕΥΓ) εγκρίθηκαν: η 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας, οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.21/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ.18817/03-12-2021 διακήρυξη Δημάρχου, η 

οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009660099) και δημοσιοποιήθηκε 

ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό συστήματος: 143540. 

Επιπλέον, η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΩΗΧΚΩΗ8-09Σ), στην ημερήσια τοπική 

εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ». Επισημαίνεται ότι 

το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 20/12/2021 και ώρα: 17:00.  

 

Ωστόσο, κατόπιν της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 15/12/2021 και σε 

εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ.πρωτ.43492/08-12-2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λόγω του επείγοντος του 

θέματος, με την υπ’ αριθμ.πρωτ.19503/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 21PROC009738567, ΑΔΑ: 

6ΛΗ0ΩΗ8-Ζ3Φ) εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της 

ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει διαγωνισμού, ως εξής: 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίστηκε η 5η Ιανουαρίου 2022, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 17.00. 

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 13.00.  

 

Η ως άνω απόφαση Δημάρχου, πέραν της ανάρτησης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ στις 14/12/2021, 

κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω  της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και  καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου κατά την ίδια ημερομηνία. Ακολούθως,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 369/15-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε8ΕΩΗ8-ΖΒΕ). 

Βάσει των ανωτέρω, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», έγινε στις 10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13.00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

 

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών που υποβλήθηκαν και ελέγχου προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης 

συμμετοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ.18817/03-12-

2021 διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Στη Φιλοθέη την 10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 

Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Καλλιγά 31 η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 12778/12-8-2021 (αρ. απόφ. 

227/6-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»,  

με αριθμό Διακήρυξης 18817/03-12-2021 η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. : 143540  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009660099. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Καλλιόπη Τοκάτογλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος  

2) Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ  Διοικητικός - Μέλος  

3) Διονύσιος Λεονταρίτης  Διοικητικός Τ.Ε. –Μέλος 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη και την με 

αρ.πρωτ.19503/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ 21PROC009738567), η 05/01/2022 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 17.00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 10/01/2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:00. 

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Τεχνική προσφορά» των προσφορών, την Δευτέρα 10/01/2022  και ώρα 13:00 η Επιτροπή συνδέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 143540 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από 

τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία 

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 
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1 
BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
03/01/2022 12:41:37 

2 

ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

05/01/2022 12:56:43 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 

προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη 

και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι (υπο)φακέλοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και ο υποφάκελος 

«Οικονομική προσφορά»  των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο τους.  

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 

από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος 

1 
BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
253359 

2 

ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

259712 

 

5. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι : 

 η εταιρεία BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέβαλε  εγγύηση συμμετοχής, 

προσκομίζοντας στις 04/01/2022 (αρ. πρωτ. 45/04-01-2022) το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

 η εταιρεία «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» υπέβαλε  εγγύηση συμμετοχής  ηλεκτρονικά  παραλείποντας να προσκομίσει 

την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού παράλληλα επικοινώνησε με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών και διαπίστωσε 

την εγκυρότητά τους. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 

… «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι 

πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με 
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ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της 

σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης 

σύμβασης.»… 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 18817/03-12-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως απαράδεκτης,  λαμβάνοντας 

υπόψη τα οριζόμενα σ την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

3.1.2.1. της διακήρυξης, διότι παρέλειψε την προσκόμιση του πρωτότυπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, 

μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο ¨Προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας ¨ και αριθ. 143540»  

Βάσει των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

1. το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου προσκόμισης της 

απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ.18817/03-12-2021 

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως 

απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης της 

απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

 

 Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 

374) του Ν. 4412/2016. 

 

 Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν. 3852/2010,  
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όπως αυτές αντικαταστάθηκαn με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και 

του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18817/03-12-2021 Διακήρυξη Δημάρχου, 

6. Τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009660099, 

7. Τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 143540 

για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43492/08-12-2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 

Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19503/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου, 

10. Τις  υπ΄αριθμ. 331/2021 και 369/15-12-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

11. Το από 10/01/2022 10 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της αρμόδιας επιτροπής, 

12. Την υπ΄αριθμ. 21/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου προσκόμισης της 

απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18817/03-12-2021 

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας. 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως 

απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης της 

απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 

374) του Ν. 4412/2016. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Φεβρουάριου 2022 

Ψυχικό, 28-2-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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