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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         7η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 31.01.2023

          

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 6668/27.01.2023 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 27.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                           «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      «
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                  «      «
 ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 Μέλος της Ο.Ε.
2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                       «      «
3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.      «      «

                 ΑΠΟΦΑΣΗ –026–

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5426/24.01.2023 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

           «Σας στέλνουμε τα από 23-01-2023 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση 
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των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και β) την αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», 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

Στο Ίλιον την 16/12/2022 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
387/79930/01-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1Ζ9ΩΕΒ-ΩΩΠ) 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας (Αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 86321/21-11-2022), η οποία έλαβε τον 
177545 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ. 22PROC011651824 2022-11-23

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
3. Ηλίας Βλαχάκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Σύμφωνα με την διακήρυξη η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ήταν η 01/12/2022 
και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 12/12/2022. Η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 16/12/2022.

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 177545 και διαπίστωσε αφενός ότι ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν 
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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 Αναθέτουσα Αρχή 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 και ώρα

υποβολής 
προσφοράς

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

12/12/2022 14:37:41

2 ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12/12/2022 14:40:25

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=uWLzgg0xfFwp4C_33geXKg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=712796&tradingPartnerId=554981&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=uWLzgg0xfFwp4C_33geXKg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
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3
ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

09/12/2022 21:41:48

4 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11/12/2022 13:18:15

5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 09/12/2022 14:10:00

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

12/12/2022 14:47:14

7. 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 Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Συστημικός 

Αριθμός 
Προσφοράς

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

314492

2 ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

316199

3 ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

315416

4 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 316022

5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 316490

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

316758

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, 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. 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=VTlS8bfjmWU0arBdGJkzDw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=VTlS8bfjmWU0arBdGJkzDw..
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=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=VTlS8bfjmWU0arBdGJkzDw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=56510&tradingPartnerId=72931&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=VTlS8bfjmWU0arBdGJkzDw..
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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

92228/14-12-2022

2 ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

92251/14-12-2022

3 ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

92157/14-12-2022

4 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 91850/13-12-2022

5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 91381/12-12-2022

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

91860/13-12-2022

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

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
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1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

2 ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

3
ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

4 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

6 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.

Από το υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. προκύπτει ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν προσφορά 
ως εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ομάδες συμμετοχής

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8

2 ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2, 4 και 6

3
ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2, 4 και 6

4 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, 2, 3, 4, 5 και 6

5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2, 4 και 6

6 ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8
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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:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Α. AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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.

Για τις ομάδες 1, 3 και 5

• Για το προσφερόμενο είδος «Γάντια από αφρό νιτριλίου» που προσφέρει (NITRAS 3510) α) 
δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ότι διαθέτει αντιμικροβιακή επένδυση 
και β) Η αντοχή στη διάσχιση από λεπίδα (Blade Cut Resistance) είναι Χ (αυτό προκύπτει 
από τις μηχανικές αντοχές του προσφερόμενου είδους οι οποίες είναι 4, 1, 3, 2, Χ ενώ στα 
έγγραφα της σύμβασης ζητείται είδος με μηχανικές αντοχές 4, 1, 3, 1, Α). Στο υποβληθέν 
τεχνικό φυλλάδιο αναφέρεται ότι το Blade Cut Resistance είναι Χ (ενώ λαμβάνει τιμές από A 
- F) 

• Για το προσφερόμενο είδος «Γάντια προστασίας από αλυσοπρίονο» (PORTWEST A290) α) 
δεν έχει υποβληθεί στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή 
και β) δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα έγγραφα ότι το είδος συμμορφώνεται με το 
πρότυπο EN 11393-4:2019 (έχει αναρτηθεί σχετική διευκρίνιση στην πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιλίου την 08/12/2022).

• Για το προσφερόμενο είδος «Γυαλιά κλειστού τύπου» (SEKUR M03 KN) από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η συμμόρφωση με το πρότυπο EN 170. Επίσης 
στην από 29/11/2021 δήλωση συμμόρφωσης της εταιρείας DPI αναφέρεται ο κωδικός του 
προσφερόμενου είδους (SEKUR M03 KN) προκύπτει ότι οι φακοί φέρουν τις σημάνσεις 1 ΒΤ 
9 Κ Ν και όχι την σήμανση 2C-1.2 και U.

• Για το προσφερόμενο είδος «Επιγονατίδες» (GEL CERVA) προκύπτει από το υποβληθέν 
τεχνικό φυλλάδιο καθώς και από την υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης ότι είναι τύπου 
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1_1 ενώ από τα έγγραφα της σύμβασης ζητείται το εν λόγω είδος να είναι τύπου 2 
επιπέδου 1.  

• Για το προσφερόμενο είδος «Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης» (ECRAN MO66600) από τo 
υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο και από την υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης δεν 
προκύπτει η συμμόρφωση του ανωτέρω είδους με το πρότυπο EN 169.

• Για το προσφερόμενο είδος «Μπουφάν PARKA αδιάβροχο» (Coverguard 5KAJ170 και 
5KAP170) από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά α) δεν προκύπτει η συμμόρφωση του 
εξωτερικού τμήματος (5KAP170) με το πρότυπο EN 342. Επίσης στην τεχνική του 
προσφορά ο υποψήφιους προσφέρει το είδος 5KAP170 το οποίο από το τεχνικό φυλλάδιο 
και την δήλωση συμμόρφωσης προκύπτει ότι είναι χρώματος πορτοκαλί ενώ ζητείται να 
είναι χρώματος κίτρινου, β) δεν προκύπτει η συμμόρφωση του εσωτερικού τμήματος 
(5KAJ17) με το πρότυπο EN 342 και με το πρότυπο EN 343 3-3. Επίσης στην τεχνική του 
προσφορά ο υποψήφιος προσφέρει το είδος 5KAJ170 το οποίο από το τεχνικό φυλλάδιο και 
την δήλωση συμμόρφωσης προκύπτει ότι είναι χρώματος πορτοκαλί ενώ ζητείται να είναι 
χρώματος κίτρινο.

• Για το προσφερόμενο είδος «Νιτσεράδα» (Coverguard KAWA) από τo υποβληθέν τεχνικό 
φυλλάδιο και από την υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης δεν προκύπτει ότι το επάνω 
μέρος του είδους διαθέτει τέσσερις εξωτερικές τσέπες.  

• Για το προσφερόμενο είδος «Παντελόνι εργασίας» (AXION COTTON) δεν έχει υποβληθεί 
στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 
διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Αντί αυτού 
υποβλήθηκε πιστοποιητικό ότι το εν λόγω είδος πληροί συγκεκριμένα οικολογικά κριτήρια, 
ήτοι το πρότυπο STANDARD 100, στο όνομα εταιρείας με επωνυμία: TEXTURA Zrt με έδρα 
την Βουδαπέστη Ουγγαρία, και όχι στο όνομα του κατασκευαστή (όπως αυτό εμφανίζεται 
στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου).   

• Για το προσφερόμενο είδος «Παπούτσια αντιολισθητικά» (EXENA IRON) από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι το εν λόγω είδος είναι υπόδημα ασφαλείας S3 
ενώ ζητείται υπόδημα ασφαλείας S1. 

• Για το προσφερόμενο είδος «Παπούτσια αντιολισθητικά σαμπό» (SIR BRERA CLOG) δεν 
έχει υποβληθεί στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ τεχνικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή.

Για τις ομάδες 2, 4 και 6
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Για το είδος «Μάσκες μίας χρήσης (χειρουργικές)» και συγκεκριμένα στην τεχνική προσφορά του 
ανωτέρω υποψηφίου οικονομικού φορέα έχουν υποβληθεί δύο δηλώσεις συμμόρφωσης: μία του 
οικονομικού φορέα τον οποίο έχει δηλώσει στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου ως 
κατασκευαστή του εν λόγω είδους από την οποία όμως δεν προκύπτει η συμμόρφωση του με το 
απαιτητό από την διακήρυξη πρότυπο ΕΝ 14683 και μία της εταιρείας XIANTAO HANK PROTECTIVE 
CO. LTD από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση με το πρότυπο EN 14683 των ειδών με την εξής 
περιγραφή: DISPOSABLE FACEMASK, DISPOSABLE ISOLATION GOWN COVERALL χωρίς ωστόσο 
να αποδεικνύεται ότι αφορά το προσφερόμενο από τον υποψήφιο είδος.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 102 του ν. 4412/16 όπως ισχύει καθώς την αιτιολογική έκθεση του 
ν. 4782/21 σύμφωνα με την οποία «... η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή να 
συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο 
υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή, της αναθέτουσας αρχής, να αφορά στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας....». η 
επιτροπή πρότεινε ότι θα πρέπει να ζητήσει η αναθέτουσα αρχή διευκρινήσεις, για το 
προσφερόμενο είδος «Μάσκες μίας χρήσης (χειρουργικές)» που αφορά τις ομάδες 2, 4 και 6 ώστε 
να υποβληθούν για το εν λόγω είδος α) τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του προσφερόμενου 
είδους και β) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης 
του κατασκευαστή ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του εν λόγω είδους με το πρότυπο ΕΝ 
14683.

Πράγματι η αρμόδια υπηρεσία ανάρτησε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 30/12/2022 σχετικό έγγραφο προς 
τον υποψήφιο οικονομικό φορέα θέτοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών προκειμένου να υποβάλει 
το σχετικό έγγραφό. 
Ο ανωτέρω υποψήφιος οικονομικός φορέας ανέβασε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στο πεδίο 
επικοινωνία) την 19/01/2023 και ώρα 22:07:02 (ήτοι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας) τα 
ζητούμενα από την επιτροπή δικαιολογητικά. Η επιτροπή αφού έλεγξε τα υποβληθέντα τα έκανε 
αποδεκτά. 

  

Για την ομάδα 7



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63d8fd7f874a8294a87d9f56 στις 01/02/23 08:47

Για το προσφερόμενο είδος «Προστατευτικό μπουφάν για δικυκλιστές» (NORDCODE Senegal 
jacket) από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι το πρότυπο για το προστατευτικό 
πλάτης είμαι level 1 ενώ από τα έγγραφα της σύμβασης ζητείται να είναι level 2.

Για την ομάδα 8

Για τα είδη της 8ης ομάδας «Μονωτικά εργαλεία» και συγκεκριμένα για τα είδη: α) «Δοκιμαστικό 
κατσαβίδι 110V-240V, απλό μικρού μεγέθους, WITTE/SAS ή ισοδύναμο, με μπροστινή λάμα από 
ατσάλι και εύρος μέτρησης 110V-240V», β)  «Δοκιμαστικό τάσης 90V-480V, Facom η ισοδύναμο, 
με φωτεινή ένδειξη και εύρος μέτρησης τάσης 90V-480V» και γ) «Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών 
για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις KNIPEX ή ισοδύναμο, με έξι λειτουργίες» δεν αναφέρονται στα 
υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια οι αναφερόμενές στην σχετική διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 102 του ν. 4412/16 όπως ισχύει καθώς την αιτιολογική έκθεση του 
ν. 4782/21 σύμφωνα με την οποία «... η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή να 
συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο 
υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή, της αναθέτουσας αρχής, να αφορά στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας....». η 
επιτροπή πρότεινε ότι θα πρέπει να ζητήσει η αναθέτουσα αρχή διευκρινήσεις, για το 
προσφερόμενο είδος «Μάσκες μίας χρήσης (χειρουργικές)» που αφορά τις ομάδες 2, 4 και 6 ώστε 
να υποβληθούν για το εν λόγω είδος α) τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του προσφερόμενου 
είδους και β) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης 
του κατασκευαστή ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του εν λόγω είδους με το πρότυπο ΕΝ 
14683.

Πράγματι η αρμόδια υπηρεσία ανάρτησε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 30/12/2022 σχετικό έγγραφο προς 
τον υποψήφιο οικονομικό φορέα θέτοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών προκειμένου να υποβάλει 
το σχετικό έγγραφό. 

Ο ανωτέρω υποψήφιος οικονομικός φορέας ανέβασε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στο πεδίο 
επικοινωνία) την 19/01/2023 και ώρα 22:07:02 (ήτοι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας) τα 
ζητούμενα από την επιτροπή δικαιολογητικά. Η επιτροπή αφού έλεγξε τα υποβληθέντα τα έκανε 
αποδεκτά.
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Β. ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα με 
επωνυμία: «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η επιτροπή 
διαπίστωσε ότι για τα είδη «Μάσκες μίας χρήσης (χειρουργικές)» και «Γάντια ελαστικά μίας 
χρήσης» των ομάδων 2, 4 και 6 από το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο δεν προκύπτει ο 
κατασκευαστής των εν λόγω ειδών. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 102 του ν. 4412/16 όπως ισχύει καθώς την αιτιολογική έκθεση του 
ν. 4782/21 σύμφωνα με την οποία «... η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή να 
συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο 
υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή, της αναθέτουσας αρχής, να αφορά στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας....». η 
επιτροπή πρότεινε ότι θα πρέπει να ζητήσει η αναθέτουσα αρχή διευκρινήσεις, για το 
προσφερόμενο είδος «Μάσκες μίας χρήσης (χειρουργικές)» που αφορά τις ομάδες 2, 4 και 6 ώστε 
να υποβληθούν για το εν λόγω είδος α) τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του προσφερόμενου 
είδους και β) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης 
του κατασκευαστή ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του εν λόγω είδους με το πρότυπο ΕΝ 
14683.

Πράγματι η αρμόδια υπηρεσία ανάρτησε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 30/12/2022 σχετικό έγγραφο προς 
τον υποψήφιο οικονομικό φορέα θέτοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών προκειμένου να υποβάλει 
το σχετικό έγγραφό. 

Ωστόσο ο ανωτέρω υποψήφιος δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. Ως εκ τούτου έχει εφαρμογή η παρ. 1 περ. 
2 του άρθρου 91 του ν. 4412/16.  

Γ. ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
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Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα με επωνυμία: «ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
για τις ομάδες 2, 4 και 6 είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Δ. ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα με επωνυμία: «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
και γίνεται αποδεκτή.

Ε. ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα με επωνυμία: «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» για τις ομάδες 2, 4, 6 και 8 είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται 
αποδεκτή.

ΣΤ. ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

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

Για τις ομάδες 1, 3 και 5

• Το προσφερόμενο είδος «Αδιάβροχη ποδιά» (SIR MC52) δεν προκύπτει από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά το πρότυπο EN 14605

• Το προσφερόμενο είδος «Ανακλαστικό γιλέκο» (Coverguard Yard) δεν προκύπτει από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά ότι είναι διάτρητο (Mesh)

• Το προσφερόμενο είδος «Άρβυλα ασφαλείας» (Coverguard PEARL) δεν προκύπτει από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά ότι διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης

• Το προσφερόμενο είδος «Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολογικά» (SIR MB20) 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.

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
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..
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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• Το προσφερόμενο είδος «Γαλότσες τύπου wellington» (Coverguard DEVON SAFETY) α) δεν 
προκύπτει από το υποβληθέν δικαιολογητικά ότι πληροί το πρότυπο EN13832-2 και β) δεν 
έχει υποβληθεί στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

• Το προσφερόμενο είδος «Γάντια από αφρό νιτριλίου» (Coverguard F100) δεν προκύπτει 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ότι διαθέτει την απαιτούμενη από την διακήρυξη 
αντιμικροβιακή επένδυση. 

• Το προσφερόμενο είδος «Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο» δεν έχει υποβληθεί στην 
προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο 
εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

• Για το προσφερόμενο είδος «Γάντια δερματοπάνινα» δεν έχει υποβληθεί στην προσφορά 
του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο ή 
δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

• Το προσφερόμενο είδος «Γάντια συγκολλητών» (PORTWEST A530) από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληροί τα ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών, οι 
θερμικές αντοχές του προσφερόμενου είδους είναι EN 407 (413X3X) ενώ ζητείται από τη  
διακήρυξη EN 407 (413244).

• Το προσφερόμενο είδος «Επιγονατίδες» (Coverguard MO78450) από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά α) δεν προκύπτει ότι περιέχουν γέλη σιλικόνης και β) προκύπτει ότι είναι 
τύπου 1 ενώ από την διακήρυξη ζητείται να είναι τύπου 2.  

• Το προσφερόμενο είδος «Καπέλο τύπου Baseball» από τo υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο δεν 
προκύπτει το βάρος του βάμβακος ανά τετραγωνικό μέτρο (gsm)

• Για το προσφερόμενο είδος «Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης» (Coverguard MERCURIO 2) δεν 
έχει υποβληθεί στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

• Για το προσφερόμενο είδος «Μάσκα ημίσεως προσώπου» (Coverguard EURMASK DUO) δεν 
έχει υποβληθεί στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

• Για το προσφερόμενο είδος «Μάσκα ολοκλήρου προσώπου» (Coverguard PANAREA) δεν 
έχει υποβληθεί στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

• Για το προσφερόμενο είδος «Μπουφάν parka αδιάβροχο» (Coverguard KANATA) από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι πληροί το πρότυπο EN 343 3-1 ενώ στα 
έγγραφα της σύμβασης ζητείται η συμμόρφωση με το πρότυπο EN 343 3-3. 
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• Για το προσφερόμενο είδος «Νιτσεράδα» (Coverguard HI WAY) από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι το επάνω μέρος του είδους διαθέτει τέσσερις εξωτερικές 
τσέπες.

• Για το προσφερόμενο είδος «Στολή προστασίας από χημικά» (Coverguard MO44445) από 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η συμμόρφωση του είδους τα πρότυπα EN 
1073-2 και EN 1149-5.

Για τις ομάδες 2, 4 και 6

• Για το προσφερόμενο είδος «Γάντια ελαστικά μίας χρήσης» α) δεν έχει υποβληθεί τεχνικό 
φυλλάδιο του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους από το οποίο θα προκύπτει η 
συμμόρφωση του με τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων της σύμβασης και β) από 
την υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης δεν προκύπτει η συμμόρφωση του 
προσφερόμενου είδους με τα πρότυπα EN 374-1 και EN 374-5.

• Για το προσφερόμενο είδος «Φιλτρόμασκες FFP2 ή KN95» δεν έχει υποβληθεί τεχνικό 
φυλλάδιο του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους από το οποίο θα προκύπτει η 
συμμόρφωση του με τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων της σύμβασης

Για την ομάδα 7

• Για τα προσφερόμενα είδη α) «Προστατευτικά γάντια για δικυκλιστές (AGV pro) β) 
Προστατευτικό κράνος για δικυκλιστές (CITY ELEVEN) και γ) «Προστατευτικό μπουφάν για 
δικυκλιστές» δεν έχει υποβληθεί στην προσφορά του υποψηφίου στο ΕΣΗΔΗΣ 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή

Για την ομάδα 8

Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου η επιτροπή διαπίστωσε ότι για την 
8η ομάδα «Μονωτικά εργαλεία» και συγκεκριμένα για τα είδη: α) «Δοκιμαστικό κατσαβίδι 110V-
240V, απλό μικρού μεγέθους, WITTE/SAS ή ισοδύναμο, με μπροστινή λάμα από ατσάλι και εύρος 
μέτρησης 110V-240V», β)  «Δοκιμαστικό τάσης 90V-480V, Facom η ισοδύναμο, με φωτεινή 
ένδειξη και εύρος μέτρησης τάσης 90V-480V» και γ) «Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών για 
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ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις KNIPEX ή ισοδύναμο, με έξι λειτουργίες» δεν αναφέρονται στα 
υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια οι αναφερόμενές στην σχετική διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές.

 
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 102 του ν. 4412/16 όπως ισχύει καθώς την αιτιολογική έκθεση του 
ν. 4782/21 σύμφωνα με την οποία «... η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή να 
συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο 
υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή, της αναθέτουσας αρχής, να αφορά στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας....». η 
επιτροπή πρότεινε ότι θα πρέπει να ζητήσει η αναθέτουσα αρχή διευκρινήσεις, για το 
προσφερόμενο είδος «Μάσκες μίας χρήσης (χειρουργικές)» που αφορά τις ομάδες 2, 4 και 6 ώστε 
να υποβληθούν για το εν λόγω είδος α) τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του προσφερόμενου 
είδους και β) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης 
του κατασκευαστή ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του εν λόγω είδους με το πρότυπο ΕΝ 
14683.

Πράγματι η αρμόδια υπηρεσία ανάρτησε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 30/12/2022 σχετικό έγγραφο προς 
τον υποψήφιο οικονομικό φορέα θέτοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών προκειμένου να υποβάλει 
το σχετικό έγγραφό. 

Ωστόσο ο ανωτέρω υποψήφιος δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. Ως εκ τούτου έχει εφαρμογή η παρ. 1 περ. 
2 του άρθρου 91 του ν. 4412/16.  

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

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 για το είδος «Νιτσεράδα» υπέβαλλε δείγμα 
από το οποίο προκύπτει ότι το επάνω μέρος δεν διαθέτει τέσσερις εξωτερικές τσέπες.

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..
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β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με επωνυμία: «ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμμετέχει στις ομάδες 2, 4 και 6 όπου σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης δεν απαιτείται η υποβολή δειγμάτων.

γ. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με επωνυμία: «ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμμετέχει στις 
ομάδες 2, 4 και 6 όπου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης δεν απαιτείται η υποβολή 
δειγμάτων.

δ. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέα με επωνυμία: «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» υπέβαλε 
όλα τα απαιτούμενα δείγματα τα οποία ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και η επιτροπή τα έκανε αποδεκτά.

ε.  Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας με επωνυμία: «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» 
συμμετέχει στις ομάδες 2, 4, 6 και 8 όπου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης δεν απαιτείται η 
υποβολή δειγμάτων.

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

• Για το είδος «Ανακλαστικό γιλέκο» δεν υπέβαλε δείγμα
• Για το προσφερόμενο είδος «Άρβυλα ασφαλείας» (Coverguard PEARL) υπέβαλε δείγμα από 

το οποίο δεν προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος διαθέτει σύστημα ταχείας 
απελευθέρωσης.

• Για το είδος «Γάντια από αφρό νιτριλίου» δεν υπέβαλε δείγμα
• Για το είδος «Μπουφάν αδιάβροχο PARKA» (Coverguard HI WAY) υπέβαλε δείγμα στην 

συσκευασία του οποίου υπήρχε φυλλάδιο το οποίο ανέφερε ότι το είδος πληροί το πρότυπο 
EN 343 3-1 ενώ στα έγγραφα της σύμβασης ζητείται η συμμόρφωση με το πρότυπο EN 343 
3-3. 

• Για το είδος «Νιτσεράδα» υπέβαλλε δείγμα από το οποίο προκύπτει ότι το επάνω μέρος δεν 
διαθέτει τέσσερις εξωτερικές τσέπες

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=577794&tradingPartnerId=473916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=KQpiUKSIqlab2I1cPBpznQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
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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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 86321/21-11-2022 διακήρυξη  

2. την διευκρίνισή μας που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου την 08/12/2022 

2. τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένους υποψηφίους με σχετικό έγγραφο που 
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ την 30/12/2022

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 των προσφορών των παρακάτω υποψηφίων οικονομικών φορέων για τις ομάδες 
που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Συστημικός 

Αριθμός 
Προσφοράς

Για τις ομάδες:

1
AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

314492 1, 3, 5, και 7

2 ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 316199 2, 4 και 6

3

ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

316758 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
και 8

2. Την αποδοχή των προσφορών των παρακάτω υποψηφίων οικονομικών φορέων για τις ομάδες 
που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και την αξιολόγηση των οικονομικών τους 

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..
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προσφορών, καθώς οι προσφορές τους είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συστημικός Αριθμός 
Προσφοράς Ομάδες

1
AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

314492 2, 4, 6 και 8

2
ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

315416 2, 4 και 6

3 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 316022 1, 2, 3, 4, 5 
και 6

4 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 316490 2, 4, 6 και 8

3. Για την ομάδα 7 «Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου (Είδη για δικυκλιστές)»  να κηρυχθεί άγονη λόγω απόρριψης των 
προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων

Στο Ίλιον την 16/12/2022 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
387/79930/01-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1Ζ9ΩΕΒ-ΩΩΠ) 
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας (Αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 86321/21-11-2022), η οποία έλαβε τον 177545 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ. 22PROC011651824 2022-11-23
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
3. Ηλίας Βλαχάκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1. Την 16/12/2022 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 πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.

2. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά.

Η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής είναι η εξής:

1η ΟΜΑΔΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 24%)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφορά χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προσφορά με 
Φ.Π.Α.

1 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 78.394,90€ 97.209,68€

2η ΟΜΑΔΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 6%)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφορά χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προσφορά με 
Φ.Π.Α.

1 AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

12.304.90€ 13.043,20€
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2
ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18.933,10€ 20.069,09€

3 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14.575,86€ 15.450,41€

4 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15.058,60€ 15.962,11€

3η ΟΜΑΔΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφορά χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προσφορά με 
Φ.Π.Α.

1 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28.556,00€ 35.409,45€

4η ΟΜΑΔΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφορά χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προσφορά με 
Φ.Π.Α.

1
AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.787,80€ 1.895,08€

2
ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.450,50€ 3.657,52€

3 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.336,12€ 2.476,29€

4 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2.183,60€ 2.314,62€

5η ΟΜΑΔΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφορά χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προσφορά με 
Φ.Π.Α.

1 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18.445,40€ 22.872,30€

6η ΟΜΑΔΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%)

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφορά χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προσφορά με 
Φ.Π.Α.

1
AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.059,80€ 1.123,39€

2
ΕΛ ΜΕΤ ΤΕΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.292,42€ 2.429,97€

3 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.472,16€ 1.560,49€

4 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.490,40€ 1.579,82€

8η ΟΜΑΔΑ: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφορά χωρίς 
Φ.Π.Α.

Προσφορά με 
Φ.Π.Α.

1
AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.894,00€ 2.348,56€

2 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.800,00€ 2.232,00€

Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 86321/21-11-2022 διακήρυξη  

2. τις υποβληθείσες προσφορές

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
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=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=69575&tradingPartnerId=91474&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=pKQV3yGln68oYCB4P4cXIw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
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=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
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4. το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

α) Για την 1η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 24%) 
την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με επωνυμία: 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 97.209,68€ 
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

β) Για την 2η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 6%) 
την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με επωνυμία: AXION COTTON 
ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ο οποίος υπέβαλε 
οικονομική προσφορά ύψους 13.043,20€ (συμπ. Φ.Π.Α. 6%)

γ) Για την 3η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ (ΕΙΔΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με επωνυμία: 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 35.409,45€ 
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

δ) Για την 4η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ (ΕΙΔΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 6%) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με επωνυμία: AXION 
COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ο οποίος υπέβαλε 
οικονομική προσφορά ύψους 1.895,08€ (συμπ. Φ.Π.Α. 6%)

ε) Για την 5η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με επωνυμία: ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 22.872,30€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

στ) Για την 6η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%) την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με επωνυμία: AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά 
ύψους 1.123,39€ (συμπ. Φ.Π.Α. 6%)

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
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=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
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=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
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..
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ζ) Για την 8η ομάδα: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 
οικονομικού φορέα με επωνυμία: ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ο οποίος υπέβαλε οικονομική 
προσφορά ύψους 2.232,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)»

      Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

    Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
     Αποφασίζει   Ομόφωνα

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων 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»  

2. Κηρύσσει προσωρινούς αναδόχους  για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» ως 
εξής:

➢ Για την 1η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 
24%) τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο 
οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 97.209,68€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

➢ Για την 2η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΣΜΕ (Φ.Π.Α. 
6%) τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 
13.043,20€ (συμπ. Φ.Π.Α. 6%)

➢ Για την 3η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ (ΕΙΔΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) τ τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 
35.409,45€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

➢ Για την 4η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ (ΕΙΔΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 6%) τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ο οποίος υπέβαλε οικονομική 
προσφορά ύψους 1.895,08€ (συμπ. Φ.Π.Α. 6%)

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
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=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
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..
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➢ Για την 5η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) τον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία: ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο οποίος 
υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 22.872,30€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

➢ Για την 6η ομάδα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%) τον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία: AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 
1.123,39€ (συμπ. Φ.Π.Α. 6%)

➢ Για την 8η ομάδα: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 
ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 
2.232,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)»

➢ Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για την ομάδα 7 «Τμήμα Διαχείρισης και 
Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Είδη για 
δικυκλιστές)»  λόγω απόρριψης των υποβληθέντων προσφορών 

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται 
στην υπ΄αριθμ. 86321/21-11-2022 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

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 
Μαρκόπουλος Φ.,  

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21186&tradingPartnerId=30616&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=N_qLjr87QaraIL--RSkGew..
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=591784&tradingPartnerId=485672&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1586359052&oapc=18&oas=87RwL4qZB8K68x02iLUWIA..
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