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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        3η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 27.01.2022

      
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη    

και ώρα 19:45 μ.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 4935/21.01.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 
Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 
Οικονομικής  Επιτροπής στις 21.01.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 
άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 
άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  
β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  
75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με 
αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                      «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.  «      «
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.  «      «
6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.              «      «
7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ      Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                 Μέλος της Ο.Ε.
2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ, Δ.Σ. «      «

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ –014–
        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  
8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2021».

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4021/19.01.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 
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       «Σας στέλνουμε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 
αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών και β) την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, για την «Προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2021», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω 
προμήθειας, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021

Στο Ίλιον σήμερα την 03/01/2022, ημέρα Δευτέρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 184/35226/25-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως προς τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 και 13 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου 
έτους 2021 (Αριθμ. πρωτ. επαναδιακήρυξης 90372/08-12-2021), η οποία έλαβε τον 145672 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ. 21PROC009701693 2021-12-09
Σύμφωνα με την με αριθμ. 257/50624/13-07-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
6ΓΩ9ΩΕΒ-3ΩΞ) ο παρόν διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται ως προς τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
και 13 λόγω απόρριψης ή μη υποβολής προσφοράς στις ανωτέρω αναφερόμενες ομάδες.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2. Βασίλειος Αποστολόπουλος, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
3. Αντώνιος Χαιρετάκης, ΔΕ Οδηγών

Σύμφωνα με την επαναδιακήρυξη η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ήταν η 
14/12/2021 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 28/12/2021. Η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 03/01/2022.

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 145672 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 
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χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 
στο διαγωνισμό προσφορές. 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 υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής–Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές 
προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

4. 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 όλοι οι 
συμμετέχοντες υπέβαλαν έντυπη εγγύηση συμμετοχής, προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού.

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά 
τους.

6. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α   Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
Ημερομηνία 
υποβολής 

προσφοράς

Ώρα
υποβολής 

προσφοράς

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

28/12/2021 14:01:36

2 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 28/12/2021 09:42:44

3
ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

28/12/2021 09:21:04

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
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Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Συστημικός 

Αριθμός 
Προσφοράς

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

257664

2 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 258711

3 ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

258104

8. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της επαναδιακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Αριθμός 
Πρωτοκόλλου

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

96310/30-12-2021

2 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

96008/29-12-2021

3
ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

96357/30-12-2021

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
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9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι 
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

2 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

3
ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ανωτέρω 
υποψηφίων είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτά.

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

11. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και των υποβληθέντων 
δειγμάτων. Συγκεκριμένα:
α. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των υποβληθέντων δειγμάτων του υποψήφιου 
οικονομικού φορέα: «AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» η επιτροπή διαπίστωσε ότι.

• Το είδος «Ανακλαστικό γιλέκο» που προσφέρει (Yoko 42177 Fluo Executive Waistcoat) δεν 
διαθέτει πάνελ αερισμού στη πλάτη. Για το εν λόγω είδος είχε υποβληθεί δείγμα σύμφωνα με 
την επαναδιακήρυξη, στο οποίο δεν υπάρχει πάνελ αερισμού στην πλάτη. Στο άρθρο 3 
«Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: 
«Χαρακτηριστικά: Γιλέκο έντονα διακρινόμενο, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, 
με μία κάθετη ανακλαστική ταινία σε κάθε ώμο και δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες. Θα 
είναι χρώματος φθορίζον πορτοκαλί µε µπλε ή φθορίζον κίτρινο µε µπλε κατά επιλογή της 
Υπηρεσίας. Με πάνελ αερισμού στο σημείο της πλάτης, να κλείνει με φερμουάρ και να διαθέτει 
τουλάχιστον δύο εξωτερικές τσέπες. Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ 
ΙΛΙΟΥ» και το σήμα του Δήμου με τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» στο επάνω εμπρός αριστερό 
μέρος του.»  

• Το είδος «Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο» που προσφέρει (Sacobel 5075SF Avalanche) α) δεν 
πληροί τα πρότυπα EN 374-2 και EN374-3 (GKL) β) στο τεχνικό φυλλάδιο η στο πιστοποιητικό 
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συμμόρφωσης καθώς και στη φωτογραφία του εν λόγω είδους στο τεχνικό φυλλάδιο δεν 
υπάρχουν τα εικονόσημα για προστασία από χημικές ουσίες και από μικροοργανισμούς και γ) η 
μανσέτα (cuff) δεν είναι από βαμβακερό ύφασμα. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του 
Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Χαρακτηριστικά: Εμπρός και 
πίσω μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ώστε να είναι πιο 
εύχρηστο. Η μανσέτα (Cuff) θα είναι από βαμβακερό ύφασμα. Ελάχιστα επίπεδα 
μηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 2 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση). Πρότυπα: 
EN 374-2, EN 374-3 (G K L), ΕΝ 388 και EN 420 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός 
προϊόντος, εικονόσημα για προστασία από χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς και από 
μηχανικούς κινδύνους (καθώς και τα επίπεδα μηχανικών αντοχών).»

• Το είδος «Γάντια προστασίας από αλυσοπρίονο» που προσφέρει (2XD2 glovess SIOEN) δεν 
προκύπτει από τα τεχνικά φυλλάδια ή από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης το υλικό 
κατασκευής του. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της 
επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Χαρακτηριστικά:. Γάντια με προστασία από 
αλυσοπρίονο. Το υλικό κατασκευής από τη μεριά της παλάμης θα είναι κατασκευασμένο από 
δέρμα που προσφέρει καλύτερο κράτημα του αλυσοπρίονου. Το περικάρπιο να είναι 
κατασκευασμένο από μαλακό υλικό ώστε να διευκολύνει το φόρεμα τους και να είναι άνετα 
στη χρήση. Το εσωτερικό του γαντιού να είναι κατασκευασμένο από δέρμα. Το περικάρπιο να 
είναι κατασκευασμένο από μαλακό υλικό.» 

• Το είδος «Νιτσεράδα» που προσφέρει (Coverguard KAWA) και συγκεκριμένα το επάνω μέρος 
(μπουφάν) δεν διαθέτει δύο εσωτερικές τσέπες Για το εν λόγω είδος είχε υποβληθεί δείγμα 
σύμφωνα με την επαναδιακήρυξη, στο οποίο δεν υπάρχουν δύο εσωτερικές τσέπες στο επάνω 
μέρος. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης 
ορίζονται τα εξής: «Επάνω μέρος (μπουφάν) Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής 
αδιάβροχο, γιακάς με κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που 
είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Με δύο εξωτερικές τσέπες και δύο εσωτερικές. Να 
υπάρχουν πάνω στο σακάκι της νιτσεράδας ανακλαστικές ταινίες retro reflective. Θα φέρει 
στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ»

• Το είδος «Στολή προστασίας από χημικά» που προσφέρει (Active cover X530) δεν πληροί το 
πρότυπο EN 14126. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της 
επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Πρότυπα: ΕΝ13034 Type 6B, ΕΝ13982 Type 5B, EN 
1073-2, EN 14126, EN 1149-5»

• Για τα είδη «Παντελόνι εργασίας με ειδική ανακλαστική ταινία» (Mechanic 280) και «Φόρμα 
εργασίας με ανακλαστική ταινία» (Mechanic-280) α) δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση συμμόρφωσης των κατασκευαστών. 
Αντί αυτού υποβλήθηκε και για τα δύο είδη το ίδιο πιστοποιητικό δοκιμών της ανακλαστικής 
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ταινίας «TAPE XM-6001H» β) υποβλήθηκε το ίδιο τεχνικό φυλλάδιο και για τα δύο είδη και γ) 
για τα εν λόγω είδη δεν προκύπτει από το τεχνικό φυλλάδιο τους εάν έχουν τσέπες. 

β. Η τεχνική προσφορά καθώς και τα υποβληθέντα δείγματα του υποψήφιου οικονομικού φορέα με 
επωνυμία: «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» είναι σύμφωνα με τους όρους 
της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

γ. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των υποβληθέντων δειγμάτων του υποψήφιου 
οικονομικού φορέα: «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» η επιτροπή διαπίστωσε ότι:

• Το είδος «Ανακλαστικό γιλέκο» που προσφέρει (Coverguard Yard) δεν διαθέτει πάνελ αερισμού 
στη πλάτη. Για το εν λόγω είδος δεν έχει υποβληθεί δείγμα σύμφωνα με την επαναδιακήρυξη. 
Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται 
τα εξής: «Χαρακτηριστικά: Γιλέκο έντονα διακρινόμενο, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού, με μία κάθετη ανακλαστική ταινία σε κάθε ώμο και δύο οριζόντιες ανακλαστικές 
ταινίες. Θα είναι χρώματος φθορίζον πορτοκαλί µε µπλε ή φθορίζον κίτρινο µε µπλε κατά 
επιλογή της Υπηρεσίας. Με πάνελ αερισμού στο σημείο της πλάτης, να κλείνει με φερμουάρ και 
να διαθέτει τουλάχιστον δύο εξωτερικές τσέπες. Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση 
«ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και το σήμα του Δήμου με τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» στο επάνω εμπρός 
αριστερό μέρος του.»  

• Για το είδος «Ανακλαστικό γιλέκο για ηλεκτρολόγους» δεν έχει υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο και  
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση συμμόρφωσης των 
κατασκευαστών.

• Το είδος «Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολογικά» που προσφέρει (SIR MB2016ZB) ως υλικό 
κατασκευής δεν προκύπτει από τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ότι είναι από grain 
leather. Επίσης δεν πληρούνται τα πρότυπα E, FO, CI, HI, WRU και HRO.

• Το είδος «Γαλότσες» που προσφέρει (DEVONSAFETY-9DESA) δεν πληροί το πρότυπο 
EN13832-2

• Το είδος «Γάντια από PVC» που προσφέρει (EUROTECHNIQUE-ACTIFRESH 3636) δεν πληροί 
το πρότυπο EN 374-5. Στο τεχνικό φυλλάδιο ή στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εν λόγω 
είδους δεν υπάρχει το εικονόσημο του προτύπου EN 374-5. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Πρότυπα: ΕΝ 
374-1, EN 374-5 Micro organisms, EN 388 και EN 420 Σήμανση: CE, εικονόσημα προστασίας 
από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και από μικροοργανισμούς καθώς και τα επίπεδα 
μηχανικών αντοχών» 
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• Το είδος «Γάντια από νιτρίλιο» που προσφέρει (EUROTECHNIQUE) δεν πληροί το πρότυπο EN 
374-5. Στο τεχνικό φυλλάδιο ή στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εν λόγω είδους δεν 
υπάρχει το εικονόσημο του προτύπου EN 374-5. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του 
Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Εικονόσημα: Προστασία από 
μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Πρότυπα: ΕΝ388, 
ΕΝ420, ΕΝ374-1 και ΕΝ374-5»

• Για το είδος «Γάντια προστασίας από αλυσοπρίονο» που προσφέρει (SIR MA1829Z9) δεν 
υποβλήθηκε πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση 
συμμόρφωσης των κατασκευαστών.

• Το είδος «Δερμάτινα γάντια» που προσφέρει (Coverguard Eurostrong 1240) δεν πληροί τα 
ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών. Οι μηχανικές αντοχές του εν λόγω είδους είναι 
2.1.2.1.Χ. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης 
ορίζονται τα εξής: «Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 
3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)»

• Το είδος «Γάντια δερματοπάνινα» που προσφέρει (Coverguard Eurostrong 154) δεν πληροί τα 
ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών. Οι μηχανικές αντοχές του εν λόγω είδους είναι 
3.1.3.3.Χ. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης 
ορίζονται τα εξής: «Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2, 2, 4, 3, X»

• Για το είδος «Γάντια μονωτικά για ηλεκτρολόγους» (SIR MA1818E0) δεν έχει υποβάλλει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση συμμόρφωσης των 
κατασκευαστών.

• Το είδος «Γάντια συγκολλητών» που προσφέρει (EUROTECHNIQUE 2630) δεν πληροί α) τα 
ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών, οι μηχανικές αντοχές του εν λόγω είδους είναι 3122 και 
β) τα ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών, οι θερμικές αντοχές του εν λόγω είδους είναι 
41314Χ. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης 
ορίζονται τα εξής: «Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3, 1, 3, 4 Ελάχιστα επίπεδα 
θερμικών αντοχών: 4, 1, 3, 3, 4, Χ»

• Το είδος «Εργαλεία μονωτικά» που προσφέρει (MANNESMANN) δεν πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της επαναδιακήρυξης. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του 
Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: «1. Δοκιμαστικό κατσαβίδι 110V-
240V, απλό μικρού μεγέθους, WITTE/SAS ή ισοδύναμο, με μπροστινή λάμα από ατσάλι και 
εύρος μέτρησης 110V-240V 2. Δοκιμαστικό τάσης 90V-480V, Facom η ισοδύναμο, με φωτεινή 
ένδειξη και εύρος μέτρησης τάσης 90V-480V 3. Σετ κατσαβίδια χειρός έξι (6) τεμαχίων FACOM 
ή ισοδύναμο, ίσια: 2,5Χ75mm-3,5Χ75mm-4Χ100mm-5,5Χ125mm. PZ 1X100mm-PZ 2Χ125mm. 
4. Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις KNIPEX ή ισοδύναμο, 
με έξι λειτουργίες, με λείες επιφάνειες συγκράτησης στη μύτη για σφίξιμο χωρίς ζημιά των 
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επιφανειών συγκράτησης, ειδική εξωτερική ακμή στη σιαγόνα, υποδοχές απογύμνωσης για 
αγωγούς 0,75-1,5 mm2 και 2,5 mm2., με κόφτη καλωδίων με κόψεις ακριβείας, με crimpnest 
(φωλιά ρυτίδωσης), με βιδωτή άρθρωση, χωρίς τζόγο κίνησης της τσιμπίδας, με ειδικό 
εργαλειοχάλυβα εξαιρετικής ποιότητας.»

• Για το είδος «Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα (γείσο)» που προσφέρει δεν έχει υποβάλλει 
τεχνικό φυλλάδιο και  πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση 
συμμόρφωσης των κατασκευαστών.

• Το είδος «Καπέλο τύπου Baseball» που προσφέρει (Coverguaed US CAP 57160) σύμφωνα με 
το τεχνικό φυλλάδιο του υποψηφίου, το υλικό κατασκευής του είναι polyester και βαμβάκι. 
Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται 
τα εξής: «Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϊ 100% βαμβακερό, τουλάχιστον 150 gsm. 
Αυξομείωση μεγέθους με velcro.»

• Το είδος «Κράνη» που προσφέρει (ALBATROS SAFETY HELMET) σύμφωνα με το υποβληθέν 
τεχνικό φυλλάδιο δεν αναφέρει ότι διαθέτει επεξεργασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται 
τα εξής: «Χαρακτηριστικά: Κράνος εργοταξίου με επεξεργασία κατά της υπεριώδους 
ακτινοβολίας. Με 6 έως 9 σημεία στήριξης και με ηλεκτρική μόνωση έως 1000 VAC ή 1500 
VCC»

• Το είδος «Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης» που προσφέρει (LUX OPTICAL 66600-66601) 
σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο δεν πληροί τα πρότυπα EN 166 και  ΕΝ 169. Στο 
άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται τα 
εξής: «Πρότυπο: ΕΝ 166, ΕΝ 169 και EN 175»

• Για το είδος «Μπλουζάκι T-shirt με ανακλαστικές λωρίδες» που προσφέρει (κωδικός είδους 
2441686) α) από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο δεν προκύπτουν το υλικό κατασκευής, ότι 
διαθέτει δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30+ έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας και ότι 
πληροί το πρότυπο EN 20471 Class 2 και β) δεν έχει υποβάλλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση συμμόρφωσης των κατασκευαστών. Στο άρθρο 3 
«Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: 
«Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι με έντονα διακρινόμενο χρώμα, με δυο οριζόντιες λωρίδες στο 
σώμα και από μία πάνω σε κάθε ώμο από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής 
τουλάχιστον 55% βαμβάκι και το πολύ 45% πολυεστέρας. Με δείκτη προστασίας (UPF) 
τουλάχιστον 30+ έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Πρότυπα: ΕΝ ISO 20471 Class 2»

• Για το είδος «Μπουφάν parka αδιάβροχο» που προσφέρει (Coverguard KANATA) δεν έχει 
υποβάλλει α) δείγμα όπως ορίζεται στην επαναδιακήρυξη και β) πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση συμμόρφωσης των κατασκευαστών.
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• Για το είδος «Νιτσεράδα» που προσφέρει (Coverguard rainwear set HI WAY) από το 
υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο και δείγμα προκύπτει ότι το επάνω μέρος (μπουφάν) α) δεν 
πληροί το πρότυπο 3-3, το πρότυπο του προσφερόμενου είδους είναι 1-2  και β) δεν διαθέτει 
δύο εσωτερικές τσέπες. Για το εν λόγω είδος είχε υποβληθεί δείγμα σύμφωνα με την 
επαναδιακήρυξη, στο οποίο δεν υπάρχουν δύο εσωτερικές τσέπες. Το κάτω μέρος (παντελόνι-
overtrousers) δεν πληροί το πρότυπο 3-3, το πρότυπο του προσφερόμενου είδους είναι 1-2. 
Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της επαναδιακήρυξης ορίζονται 
τα εξής: «Νιτσεράδες (Αφορά τα είδη με α/α 11, 64 και 91) Επάνω μέρος (μπουφάν) 
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής αδιάβροχο, γιακάς με κουκούλα η οποία όταν δεν 
χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Με δύο 
εξωτερικές τσέπες και δύο εσωτερικές. Να υπάρχουν πάνω στο σακάκι της νιτσεράδας 
ανακλαστικές ταινίες retro reflective. Θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» 
Πρότυπα: ΕΝ20471 class 3 (υψηλή ορατότητα), EN343 3 (αδιαβροχοποίηση)-3 (διαπνοή). 
Κάτω μέρος (παντελόνι-overtrousers) Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής αδιάβροχο. 
Να υπάρχουν πάνω στο παντελόνι της νιτσεράδας ανακλαστικές ταινίες retro reflective. Από 
100% πολυεστέρα. Με ελαστική μέση. Με δύο τσέπες. Πρότυπα: ΕΝ20471 class 1 (υψηλή 
ορατότητα), EN 343 3 (αδιαβροχοποίηση) – 3 (διαπνοή)»

• Για τα είδη «Παντελόνι εργασίας με ειδική ανακλαστική ταινία» (κωδικός είδους: 71196060) και 
«φόρμα εργασίας με ανακλαστική ταινία» (κωδικός είδους: 71100100) που προσφέρει α) δεν 
προκύπτει από τα τεχνικά φυλλάδια ότι πληρούν το πρότυπο EN 13688 και β) δεν έχει 
υποβάλλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση 
συμμόρφωσης των κατασκευαστών.

•  Για το είδος «Παπούτσια αντιολισθητικά» (Coverguard AGATE 11 S3) δεν έχει υποβάλλει 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένα εργαστήρια ή δήλωση συμμόρφωσης των 
κατασκευαστών.

• Για το είδος «Στολή προστασίας από χημικά» που προσφέρει (TD TIDYprofessional - TYPE 4 
COVERALLS) από την τεχνική του προσφορά δεν προκύπτει ότι πληροί τα πρότυπα EN 1073-2 
και EN 1149-5. Στο άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β της 
επαναδιακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Πρότυπα: ΕΝ13034 Type 6B, ΕΝ13982 Type 5B, EN 
1073-2, EN 14126, EN 1149-5»

• Για το είδος «Φιλτρόμασκες FFP3» δεν έχει υποβληθεί α) πιστοποιητικά συμμόρφωσης από 
διαπιστευμένα εργαστήρια ή δηλώσεις συμμόρφωσης των κατασκευαστών και β) τεχνικά 
φυλλάδια των κατασκευαστών των προσφερόμενων ειδών από τα οποία θα προκύπτει η 
συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
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1. την υπ’ αριθ. 90372/08-12-2021 επαναδιακήρυξη  
2. τις σχετικές διευκρινίσεις που δόθηκαν
3. τις υποβληθείσες προσφορές
4. τα υποβληθέντα δείγματα
5. τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύει

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:
1. Την απόρριψη της προσφοράς για τις ομάδες 1, 2, 4, 5, 7, 8 και 13 που υπέβαλε ο κατωτέρω 
διαγωνιζόμενος για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συστημικός Αριθμός 
Προσφοράς Ομάδες

1
AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

257664 1, 2, 4, 5, 7, 
8 και 13

2. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε οι κατωτέρω διαγωνιζόμενος, για τις ομάδες όπως αυτές 
αναφέρονται παρακάτω, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συστημικός Αριθμός 
Προσφοράς Ομάδες

2 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 258711 1, 2, 4, 5, 7, 

8 και 13

3. Την απόρριψη της προσφοράς για τις ομάδες 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 και 13 που υπέβαλε ο κατωτέρω 
διαγωνιζόμενος για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συστημικός Αριθμός 
Προσφοράς Ομάδες

3

ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

258104 1, 2, 4, 5, 7, 
8, 9 και 13

4. Η ομάδα 3 «Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστές)» να κηρυχθεί άγονη επειδή δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά.

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=aIpLSz_nZtFEksSPjvvx9g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1061495089&oapc=12&oas=HBcNrroy8GYgLDPsnsiw4A..
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5. Η ομάδα 9 «Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» να κηρυχθεί άγονη επειδή 
η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
επαναδιακήρυξης.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Ίλιον, σήμερα 03/01/2022, ημέρα Δευτέρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 184/35226/25-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί 
στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021 με αριθμ. πρωτ. επαναδιακήρυξης 90372/08-12-2021, η 
οποία έλαβε τον  145672 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009701693 2021-12-09. Στη 
συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2. Βασίλειος Αποστολόπουλος, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
3. Αντώνιος Χαιρετάκης, ΔΕ Οδηγών

1. Την  03/01/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια 
καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο από 17/01/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της μόνης οικονομικής προσφοράς της 
οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. Η οικονομική 
προσφορά που εξετάστηκε, κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
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3. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την κατάταξη να διαμορφώνεται 
ως εξής:

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Ομάδα
Ποσό οικονομικής 
προσφοράς χωρίς 

Φ.Π.Α.

Ποσό οικονομικής 
προσφοράς με 

Φ.Π.Α.
1 44.864,65 € 53.328,17 €

2 6.675,35 € 8.277,43 €

4 14.593,82 € 17.820,49 €

5 4.258,50 € 4.703,82 €

7 2.148,05 € 2.660,88 €

8 9.692,57 € 11.682,19 €

PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (258711)

13 490,00 € 525,70 €

Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 90372/08-12-2021 επαναδιακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει
4. το από 17/01/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες 1, 2, 4, 5, 7, 8 και 13 τον οικονομικό φορέα 
«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για την «προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» η προσφορά του οποίου είναι 
εντός προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 
πρωτ. 90372/08-12-2021 επαναδιακήρυξης.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
     Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
                            Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α) Την έγκριση των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για 
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την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»
Β) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για τις ομάδες 1, 2, 4, 5, 7, 8 και  τον οικονομικό φορέα 
«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για την «Προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» καθώς η προσφορά του είναι 
εντός προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 
πρωτ. 90372/08-12-2021 επαναδιακήρυξης.
Γ) Για την ομάδα 3 «Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστές)»  και την ομάδα  9 
«Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών»  που κηρύχτηκε άγονος ο 
διαγωνισμός, να γίνει εκ νέου αναζήτηση προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ. 90372/08-12-2021 διακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
προβλεπόμενος έλεγχος.

Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                         Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,                               
Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.                                                   
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