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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         7η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 26.02.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Φεβρουαρίου 

2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 13957/21.02.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 

μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 21.02.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                 Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «   « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                   «   « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ Δ., Δ.Σ.                                Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                           «     « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                           «      « 

             ΑΠΟΦΑΣΗ –050– 

Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

2ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγηση̋ ένσταση̋ τη̋ εταιρεία̋ 

PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά τη̋ υπ΄αριθ. 031/2020 Α.Ο.Ε του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομική̋ προστασία̋ του Δήμου Ιλίου (έτου̋ 

2019)». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 14854/26.02.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντα̋ υπόψιν: 

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τι̋ οποίε̋ «η Οικονομική 

Επιτροπή με την επιφύλαξη τη̋ παραγράφου 4 του παρόντο̋, καταρτίζει του̋ όρου̋, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλε̋ τι̋ δημοπρασίε̋ σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία», 

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 221 παρ.11α του Ν.4412/2016, 

Σα̋ στέλνουμε το από 25/02/2020 πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ εξέταση̋ – αξιολόγηση̋ ενστάσεων & 
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προσφυγών και γενικών υπηρεσιών που αφορά στον έλεγχο τη̋ ένσταση̋ που κατατέθηκε από:  

· PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

για την «Προμήθεια μέσων ατομική̋ προστασία̋ του Δήμου Ιλίου»  και παρακαλούμε όπω̋ 

αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

     Στο Ίλιον την 24η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα 

Ιλίου συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγηση̋ Ενστάσεων για τι̋ Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Προμηθειών και Γενικών 

Υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ. 11α Ν. 4412/16, συγκροτηθείσα με την υπ’ αρ. 006/9505/06.02.20 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (ΑΔΑ: 6ΜΣΨΩΕΒ-9ΩΒ), αποτελούμενη από του̋: 

1. Μαρία Δαμουλιάνου, Τακτικό Μέλο̋, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

2. Άννα Δασκαλάκη, Τακτικό Μέλο̋, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

3. Μαρία Μαγγίνα, Τακτικό Μέλο̋, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Και έχοντα̋ υπόψην: 
1. Τη με κωδικό Π 170/19 Μελέτη  τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Την υπ’ αρ. 297/70598/30.12.19  Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 

6ΡΟΒΩΕΒ-90Ψ) περί έγκριση̋ των τεχνικών προδιαγραφών  και κατάρτιση̋ των όρων τη̋ 

διακήρυξη̋ για την Προμήθεια Μέσων Ατομική̋ Προστασία̋ Προσωπικού Δήμου Ιλίου έτου̋ 

2019. 

3. Την υπ’ αρ.πρωτ. 656/08.01.20 (20PROC006138356 2020-01-08) Διακήρυξη Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μέσων Ατομική̋ Προστασία̋ Προσωπικού Δήμου Ιλίου έτου̋ 

2019 με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμή̋ προϋπολογισμού 58.810,39 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 9100ΩΕΒ-6ΞΙ), στον ελληνικό Τύπο 

καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου. 

4. Το από 03.02.2020 Πρακτικό Αξιολόγηση̋ Υποβληθέντων Φακέλων «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχή̋ και Τεχνικών Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ Διενέργεια̋ Διαγωνισμών και Αξιολόγηση̋ 

Υποβαλλόμενων Προσφορών για τον προαναφερθέντα Διαγωνισμό. 

5. Το από 05.02.2020 Πρακτικό Αξιολόγηση̋ Υποβληθέντων Φακέλων Οικονομικών Προσφορών 

τη̋ Επιτροπή̋ Διενέργεια̋ Διαγωνισμών και Αξιολόγηση̋ Υποβαλλόμενων Προσφορών για τον 

ίδιο ω̋ άνω Διαγωνισμό 

6. Την υπ’ αρ. 031/12056/14.02.20 Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 

ΨΑ3ΦΩΕΒ-00Η), με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και αναδείχθηκαν προσωρινοί 

ανάδοχοι ανά Ομάδα Ειδών του Διαγωνισμού κατά τον οριζόμενο σε αυτήν τρόπο. 

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 

προκειμένου να εξετάσει την υπ’ αρ.πρωτ. 13216/19.02.20 ένσταση του οικονομικού φορέα 
με την επωνυμία «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» κατά τη̋ υπ’ αρ. 031/20 Απόφαση̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ 
Δήμου Ιλίου.  Με την ένστασή του αυτή ζητά α) την ακύρωση τη̋ προσβαλλόμενη̋ απόφαση̋ 
και β) τον αποκλεισμό τη̋ εταιρεία̋ «TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.» από όλε̋ 
τι̋ Ομάδε̋ που περιλαμβάνουν το είδο̋ α/α 5, α/α 40, α/α 56 και α/α 75, Γάντια Από Ύφασμα 
και Νιτρίλιο.    
Η Επιτροπή, αφού δέχθηκε το τυπικά παραδεκτό τη̋ ω̋ άνω ένσταση̋, δεδομένου ότι α) έχει 

ασκηθεί ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ εμπροθέσμω̋ την 19.02.2020, ήτοι εντό̋ τη̋ κατ’ άρθρο 127 
παρ. 1 Ν. 4412/16  πενθήμερη̋ προθεσμία̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ απόφαση̋ την 
14.02.2020, β) έχει καταβληθεί κατ’ άρθρο 127 παρ. 2 Ν. 4412/16 παράβολο υπέρ του Δημοσίου 
(κωδικό̋: 324847080950 0421 0030) ύψου̋ 600,00 Ευρώ ήτοι ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) 
επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ (καθώ̋ και αντίγραφο τη̋ σελίδα̋ τη̋ govHUB τη̋ ΚΕΔΕ του 
ω̋ άνω παραβόλου, με την ένδειξη «δεσμευμένο») και γ) ο ενιστάμενο̋ οικονομικό̋ φορέα̋ έχει 
άμεσο και προσωπικό έννομο συμφέρον για την άσκησή τη̋, προχώρησε στην κατ’ ουσίαν εξέταση 
των προβαλλόμενων λόγων τη̋ προκείμενη̋ ένσταση̋ κρίνοντα̋ ω̋ κατωτέρω: 

1.1.- Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ειδικότερα στο ΑΡΘΡΟ 6ο 
– «Περιεχόμενο Φακέλου Τεχνική̋ Προσφορά̋» τη̋ υπ’ αρ.πρωτ. 656/20 Διακήρυξη̋ του 
Διαγωνισμού ορίζεται ρητώ̋ ότι : «Στο φάκελο τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ υποβάλλονται όλα τα στοιχεία 
που θα τεκμηριώνουν τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ του υποψηφίου προμηθευτή με το 
Παράρτημα Β' του παρόντο̋ διαγωνισμού. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋ υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την τεχνική του̋ προσφορά, 
επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, α) πιστοποιητικά από ανεξάρτητα διαπιστευμένα 
εργαστήρια ή δηλώσει̋ συμμόρφωση̋ κατασκευαστών β) τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων 
ειδών από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση του̋ με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋ 
διακήρυξη̋ και γ)…….Επίση̋, οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋, μαζί με την τεχνική του̋ προσφορά 
θα πρέπει να καταθέσουν και δείγματα των εξή̋ προ̋ προμήθεια ειδών:….2.Γάντια από 
ύφασμα και νιτρίλιο (ένα ζεύγο̋)…….Κάθε υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ με την υποβολή τη̋ 
προσφορά̋ του αποδέχεται όλου̋ του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋.». 

Περαιτέρω, στο ΑΡΘΡΟ 8ο  - «Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – 
Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» ορίζεται ότι : «Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του 
φακέλου τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επαναδιακήρυξη. Οι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση τη̋ αξιολόγηση̋ των 
δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, 
για όσε̋ προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋ κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ 
και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται……. Τα αποτελέσματα των 
ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋…….. Η κατακύρωση 
γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων προμηθευτών των οποίων 
οι προσφορέ̋ έχουν κριθεί ω̋ αποδεκτέ̋ με βάση τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και του̋ όρου̋ τη̋ 
διακήρυξη̋.». 

1.2.- Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και συγκεκριμένα στο ΑΡΘΡΟ 
1ο - «Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισθείσα δαπάνη» τη̋ επίμαχη̋ Διακήρυξη̋ επισημαίνεται ο 
όρο̋: «Οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋ υποχρεούνται να υποβάλλουν μαΖί με την τεχνική του̋ προσφορά, 
επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, α) πιστοποιητικά από ανεξάρτητα διαπιστευμένα 
εργαστήρια ή δηλώσει̋ συμμόρφωση̋ κατασκευαστών β) τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων 
ειδών από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση του̋ με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋ 
διακήρυξη̋ και γ) υπεύθυνη δήλωση……. Επίση̋, οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋, μαζί με την 
τεχνική του̋ προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και δείγματα των εξή̋ προ̋ προμήθεια 
ειδών:….2.Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (ένα ζεύγο̋)……. Κάθε υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ με 
την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του αποδέχεται όλου̋ του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋.» 

Στο δε ΑΡΘΡΟ 3ο – «Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋» του ίδιου ω̋ άνω Παραρτήματο̋ τη̋ 
Διακήρυξη̋ προσδιορίζονται συγκεκριμένω̋ και λεπτομερώ̋ οι προδιαγραφέ̋ που πρέπει να πληροί το 
ενλόγω προσφερόμενο είδο̋ ω̋ εξή̋: 
 «Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (Αφορά τα είδη με α/α 5, 40, 56, και 75) 
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Πεδίο χρήση̋: Εργασίε̋ στι̋ οποίε̋ το εμπρό̋ μέρο̋ τη̋ παλάμη̋ μπορεί να εκτεθεί σε χημικέ̋ 

ουσίε̋ ή σε υγρό περιβάλλον όπω̋ πχ στα συνεργεία συντήρηση̋ σε υγρό περιβάλλον, σε 

υδραυλικού̋ και σε βαφέ̋. 

Χαρακτηριστικά: Μήκο̋ περίπου 20-25cm. Εμπρό̋ και πίσω μέρο̋ παλάμη̋ από νιτρίλιο ώστε να 

προστατεύει από χημικέ̋ ουσίε̋ ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Η μανσέτα θα είναι από βαμβακερό 

ύφασμα. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 3, 2. 

• 4 (τριβή) 

• 2 (κοπή με λεπίδα) 

• 3 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) 

Πρότυπα: ΕΝ 388 

Σήμανση: 

• CE 

• Κατασκευαστή̋, Κωδικό̋ προϊόντο̋, Έτο̋ κατασκευή̋ 

• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικού̋ κινδύνου̋ από χημικέ̋ ουσίε̋ και Μικροοργανισμού̋ 

και οι κωδικοί 4, 2, 3, «2». 

2.1.- Από την εξέταση των στοιχείων του Φακέλου του Διαγωνισμού προκύπτει ότι η 
υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία «TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.» έχει 
συμμετάσχει στον συγκεκριμένο Συνοπτικό Διαγωνισμό υποβάλλοντα̋ τεχνική προσφορά, 
μεταξύ άλλων, και για τι̋ Ομάδε̋ 1η: «Τμήμα Σχεδιασμού, Αποκομιδή̋ Απορριμάτων και 
Ανακύκλωση̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων και Πρασίνου» και 7η: 
«Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών», στα προσφερόμενα είδη των οποίων περιλαμβάνεται 
και το επίμαχο είδο̋ «Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο» υπό τον αύξοντα αριθμό (α/α) 5 
και 75 αντιστοίχω̋. Ω̋ προ̋ τι̋ ενλόγω Ομάδε̋ η ανωτέρω εταιρεία έχει αναδειχθεί 
προσωρινή ανάδοχο̋, βάσει τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ τη̋. Το προαναφερθέν είδο̋ 
φέρει τον α/α 40 και α/α 56 στι̋ Ομάδε̋ 5η : «Αυτοτελέ̋ Τμήμα Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋, 
Παιδεία̋ και Δια Βίου Μάθηση̋» και 6η : «Δημοτικό Κοιμητήριο» αντιστοίχω̋, για τι̋ 
οποίε̋, ωστόσο,  η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προσφορά.    

2.2.- Από την επισκόπηση του περιεχομένου του υποβληθέντο̋ Φακέλου Τεχνική̋ Προσφορά̋ 
και του προσκομισθέντο̋ δείγματο̋ τη̋ ανωτέρω υποψήφια̋ εταιρεία̋ προκύπτει ότι τούτα δεν 
πληρούν τι̋ ω̋ άνω τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋. Πιο συγκεκριμένα, τόσο στο δείγμα όσο και 
στο τεχνικό φυλλάδιο για το συγκεκριμένο είδο̋ αναγράφεται μόνο η σήμανση που αφορά προστασία 
από μηχανικού̋ κινδύνου̋ ενώ δεν προκύπτει η απαίτηση τη̋ μελέτη̋ για Εικονόσημο προστασία̋  
από χημικέ̋ ουσίε̋ και Μικροοργανισμού̋. 

3.1.- Δεδομένου ότι όσα αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 6ο του Παραρτήματο̋ Α  και στο ΑΡΘΡΟ 3ο 
του Παραρτήματο̋ Β, αναπόσπαστων μερών τη̋ επίμαχη̋ Διακήρυξη̋, συνιστούν ουσιώδη στοιχεία 
του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ και δη απαράβατου̋ όρου̋ αυτή̋ επί ποινή αποκλεισμού, συνάγεται 
ότι η μη πλήρωση των όρων αυτών ω̋ και η μη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών προ̋ τι̋ 
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Διακήρυξη̋ επισύρουν την απόρριψη τη̋ υποβληθείσα̋ τεχνική̋ 
προσφορά̋ και,  κατά συνέπεια,τον αποκλεισμό του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα από τον 
Διαγωνισμό.  

3.2.- Επομένω̋, η Επιτροπή Διενέργεια̋ Διαγωνισμών και Αξιολόγηση̋ Υποβαλλόμενων 
Προσφορών εσφαλμένω̋ έκρινε ω̋ αποδεκτή την ανωτέρω τεχνική προσφορά του υποψηφίου 
οικονομικού φορέα «TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.» προκρίνοντα̋ αυτόν στο στάδιο 
αποσφράγιση̋ και αξιολόγηση̋ των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού ω̋ προσωρινού 
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αναδόχου για τι̋ Ομάδε̋ 1η και 7η , για τι̋ οποίε̋ το συγκεκριμένο υπό α/α 5 και 75 αντιστοίχω̋ 
προσφερόμενο προϊόν συγκαταλέγεται στα προ̋ προμήθεια είδη. 

3.3.- Συνακόλουθα, αναφορικά με τι̋ Ομάδε̋ 1η και 7η του εν λόγω Συνοπτικού Διαγωνισμού η 
μόνη οικονομική προσφορά που δύναται ορθώ̋ και νομίμω̋ να γίνει αποδεκτή είναι η οικονομική 
προσφορά που υπέβαλε ο έτερο̋ υποψήφιο̋ και ήδη ενιστάμενο̋ οικονομικό̋ φορέα̋ και, ω̋ εκ 
τούτου, θα πρέπει να αναδειχθεί ω̋ προσωρινό̋ ανάδοχο̋ για την προμήθεια των ειδών των ανωτέρω 
Ομάδων.  

Συνεπώ̋, ο προβαλλόμενο̋ λόγο̋ τη̋ εξεταζόμενη̋ ένσταση̋ ευσταθεί και πρέπει να γίνει 
δεκτό̋ ω̋ κατ’ ουσίαν βάσιμο̋. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγηση̋ Ενστάσεων για τι̋ Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ 
Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
(α) την αποδοχή τη̋ υπ’ αρ. πρωτ. 13216/19.02.20 ένσταση̋ του οικονομικού φορέα υπό την 

επωνυμία «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» κατά τη̋ 
υπ’ αρ. 031/20 Απόφαση̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.» ω̋ προσωρινού 
αναδόχου για τι̋ Ομάδε̋ 1η : «Τμήμα Σχεδιασμού, Αποκομιδή̋ Απορριμμάτων και Ανακύκλωση̋ τη̋ 
Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων και Πρασίνου» και 7η : «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθεια̋ Μέσων Ατομική̋ Προστασία̋ Προσωπικού Δήμου Ιλίου έτου̋ 
2019. 

( β) την ανάδειξη του ανωτέρω ενιστάμενου οικονομικού φορέα ω̋ προσωρινού αναδόχου για 
την προμήθεια των ειδών τη̋ Ομάδα̋ 1η: «Τμήμα Σχεδιασμού, Αποκομιδή̋ Απορριμμάτων και 
Ανακύκλωση̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων και Πρασίνου»και 7η «Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών» του προαναφερθέντο̋ Διαγωνισμού. 

(γ) την απόδοση κατ’ άρθρο 127 Ν. 4412/16 του καταβληθέντο̋ παραβόλου με κωδικό 
324847080950 0421 0030, ύψου̋ 600,00 Ευρώ, στον ω̋ άνω ενιστάμενο οικονομικό φορέα.  
 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Κάνει αποδεκτή  την  υπ΄αριθμ. πρωτ. 13216/19.02.20 ένσταση̋ του οικονομικού φορέα υπό 

την επωνυμία «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 

κατά τη̋ υπ’ αρ. 031/20 Απόφαση̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου, για του̋ λόγου̋ που 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγηση̋ 

2. Την ανάδειξη του ανωτέρω ενιστάμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «PROSTASIA 

SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» , ω̋ προσωρινού αναδόχου 

για την προμήθεια των ειδών τη̋ Ομάδα̋ 1η: «Τμήμα Σχεδιασμού, Αποκομιδή̋ Απορριμμάτων 

και Ανακύκλωση̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων και Πρασίνου» και 7η «Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών» του προαναφερθέντο̋ Διαγωνισμού 

3. Την απόδοση κατ’ άρθρο 127 Ν. 4412/16 του καταβληθέντο̋ παραβόλου με κωδικό 
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324847080950 0421 0030, ύψου̋ 600,00 Ευρώ, στον ω̋ άνω ενιστάμενο οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία : «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΗΣΗΣ» 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,              

   Μαρκόπουλο̋ Φ., Κουκουβίνο̋ Δ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                   Γαλούνη̋ Δ. 
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