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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54894/14.12.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            51η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 13.12.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

54168/08.12.2017 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 08.12.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                             Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ                Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ         Μέλος της Ο.Ε 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ              «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               «     « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «     « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         Μέλος της Ο.Ε 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                             «    « 

   ΑΠΟΦΑΣΗ –519– 

          Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού  για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 54431/11.12.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά 

στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, για την  «Προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018» καθώς και το σχετικό φάκελο  , και παρακαλούμε 

να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016.» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018», προϋπολογισμού 

71.849,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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 Στο Ίλιον την 22α Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο 

βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του 

Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Καλλιόπη ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

2. Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

3. Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ   

2. Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

3. Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π151/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου,  

2. Το από 18/10/2017 πρωτογενές αίτημα (17REQ002116712 2017-10-19) 

3. Την υπ’ αριθμ. 440/47531/31-10-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω4ΝΩΩΕΒ-

ΧΗ7) για την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018»,  

4. την υπ’ αρ. 48818/08-11-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου Ιλίου 

5. Την με αριθμ. 53361/06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 

ΤΤ 36586/07 Απόφαση (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) και οικ. 31119 Απόφαση (ΦΕΚ 990 Β΄/28-05-

2008) 

6. Την από 14/11/2017 διευκρίνιση η οποία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου την 

14/11/2017. 

7. To από 14/11/2017 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία: «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 50263/15-11-2017. 

8. Τα από 14/11/2017 έγγραφα της εταιρείας με την επωνυμία: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ» με θέμα «Αίτηση για παροχή διευκρινήσεων»  

9. Τα από 20/11/2017 και 23/11/2017 ηλεκτρονικά μηνύματα της εταιρείας: «PROSTASIA SAFETY 

EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» με τα οποία μας γνωστοποιείται από την εταιρεία οι αλλαγές 

ορισμένων προτύπων.  

10. Το από 28/11/2017 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης προς την εταιρεία ΕΛ.ΜΕΤ.ΤΕΧ. Α.Ε. με 

θέμα: «πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» καθώς και την από 30/11/2017 απάντηση της 

εταιρείας. 
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11. Το από 28/11/2017 αίτημα της εταιρείας: «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ζητά αντίγραφα από φάκελο της τεχνικής προσφοράς της 

εταιρείας: «ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» το οποίο και διεκπεραιώθηκε αυθημερόν. 

12. Τα από 28/11/2017 ηλεκτρονικά μηνύματα (07:51 πμ και 08:52 πμ) της εταιρείας: «PROSTASIA 

SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ενός 

προσφερόμενου είδους της εταιρείας: «ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 

13. Το από 30/11/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της επιτροπής αξιολόγησης προς της εταιρεία: 

«ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» για παροχή διευκρινήσεων οι οποίες δόθηκαν από την εταιρεία ηλεκτρονικά 

αυθημερόν την 30/11/2017 καθώς και τις από 05/12/2017 συμπληρωματικές πληροφορίες από την 

ίδια εταιρεία.  

14. Το από 30/11/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας «ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» προς την 

επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ζητά αντίγραφα από φάκελο τεχνικής προσφοράς της 

εταιρείας με επωνυμία: «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» το οποίο και 

διεκπεραιώθηκε αυθημερόν. 

15. Το από 30/11/2017 έγγραφο της εταιρείας: «ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» το οποίο εστάλη 

ηλεκτρονικά και αφορά σε παρατηρήσεις για προσφερόμενα είδη της εταιρείας: «PROSTASIA SAFETY 

EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» 

 

συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.  

 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια της 

αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

 
Πρώτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, 
φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
 
«ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΕΜΠΟΡΟΣ», Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23 051 
 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Δεύτερος παραδίδεται, στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«ΕΛ.ΜΕΤ.ΤΕΧ.Α.Ε.», Μενελάου 30, Πειραιάς, Τ.Κ. 18 543 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

Τρίτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 
αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ», Κοτοπούλη 7 Νέα Σμύρνη, 

Τ.Κ. 17 122  

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής. 

Τέταρτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 
αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ», 17ης Νοέμβρη Θεσσαλονίκη, 

Τ.Κ. 54 352 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τέσσερα (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 

της Επιτροπής. 

Πέμπτος παραδίδεται, μέσω πρωτοκόλλου, στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
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«BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», Πανσελήνου 4 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 248 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό πέντε (5) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

Έκτος παραδίδεται, μέσω πρωτοκόλλου, στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«NO LIMIT Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», 

Επαμεινώνδα 36 Θήβα, Τ.Κ. 32 200, ο οποίος είχε λάβει τον αρ. πρωτ. 51167/21-11-2017 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό έξι (6) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 
Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, 

ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής: 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. ένα (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΕΜΠΟΡΟΣ» 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α  Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 7η και 8η ομάδες ειδών.    

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ.  δύο (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΕΛ.ΜΕΤ.ΤΕΧ.Α.Ε.» 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε  

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει μόνο στην 1η ομάδα ειδών 

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. τρία (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει μόνο για τις 1η, 2η, 5η, 6η και 8η ομάδα ειδών. 
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Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. τέσσερα (4) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 7η και 8η ομάδες ειδών. 

 

Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. πέντε (5) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις 1η, 2η, 5η και 6η ομάδες ειδών. 

 

Έκτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. έξι (6) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «NO LIMIT 

Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 7η και 8η ομάδες ειδών. 

 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή παρατήρησε 

τα εξής: 

 Η εταιρεία «NO LIMIT Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 
στην Υπεύθυνη Δήλωσή της δεν αναφέρει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 ημέρες (Άρθρο 
4Α της Διακήρυξης, σελ. 13) 

Κατόπιν των ανωτέρω ο φάκελος δικαιολογητικών της εταιρείας «NO LIMIT Μ.Ε.Π.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» κρίνεται ελλιπής και ως εκ τούτου η 
προσφορά της δεν γίνεται αποδεκτή.  
 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υπολοίπων συμμετεχόντων ήταν πλήρη. 

Κατόπιν της καταγραφής και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή προχώρησε στην 

αποσφράγιση των παραδοθέντων τεχνικών φακέλων των υπολοίπων εταιρειών κατά σειρά παραδόσεως 

και του ελέγχου αυτών ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία: 
«ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΕΜΠΟΡΟΣ» 
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1. Για τα προσφερόμενα είδη: «Φόρμα εργασίας» (αφορά τα είδη με α/α 20, 43 και 64) 

και «Προστατευτικές ενδυμασίες» (αφορά τα είδη με α/α 54) δεν έχει προσκομίσει 

πιστοποιητικά από ανεξάρτητο φορέα με τα οποία θα τεκμηριώνεται η τεχνική του προσφορά 

για τα εν λόγω είδη. Το γεγονός ότι τα είδη αυτά δεν συγκαταλέγονται στην με αριθμ. 53361/06 

(ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με 

αριθμ. ΤΤ365586/07 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) και οικ. 990/08 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008),  δεν 

αποτελεί λόγος για να μην  ζητηθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 

2. Για το προσφερόμενο είδος: «Γάντια ελαστικά μίας χρήσης» (αφορά το είδος με α/α 
22, 23, 44, 46, 47, 51, 60, 89, 91, 92 και 94) 
 

α) το υποβληθέν πιστοποιητικό δεν φέρει το εικονόσημο της με αριθμ. 53361/06 (ΦΕΚ 

1503 Β΄/11-10-2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 

ΤΤ365586/07 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) και οικ. 990/08 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008), ούτε το 

εικονόσημο όπως αυτό έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374-2004. 

β) υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της τεχνικής προσφοράς και των πιστοποιητικών που έχει 

υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος. Ενώ στη σελίδα 6 της τεχνικής του προσφοράς στο είδος με 

α/α 16, υπάρχει το εικονόσημο όπως αυτό έχει προσαρμοστεί με το πρότυπο EN 374-2004 καθώς 

και το εικονόσημο της με αριθμ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. ΤΤ365586/07 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) 

και οικ. 990/08 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008), στα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά για το εν λόγω είδος, 

δεν υπάρχει κανένα από τα δύο αναφερόμενα εικονίδια. 

 
 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «ΕΛ.ΜΕΤ.ΤΕΧ.Α.Ε.» 

1. Για το προσφερόμενο είδος «Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο» (Αφορά το είδος με 

α/α 9) δεν αναγράφονται στο υποβληθέν πιστοποιητικό τα ελάχιστα επίπεδο μηχανικών αντοχών 3, 

1, 2, 2 ενώ στην τεχνική της προσφορά αναφέρονται. 

2. Για το προσφερόμενο είδος «Γάντια συγκολλητών» (Αφορά το είδος με α/α 9): 

α) δεν αναφέρεται στο υποβληθέν πιστοποιητικό το πρότυπο EN 407 ενώ στην 

τεχνική της προσφορά αναφέρεται. 

β) δεν αναφέρονται στο υποβληθέν πιστοποιητικό τα ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 

αντοχών 3, 1, 2, 1 και θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ ενώ στην τεχνική της προσφορά 

αναφέρονται. 

 

3. Για το προσφερόμενο είδος «Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία» (Αφορά το 

είδος με α/α 8) δεν αναφέρονται στο υποβληθέν πιστοποιητικό τα πρότυπα EN 166 και EN 169 

ενώ στην τεχνική της προσφορά αναφέρονται. 
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4. Για το προσφερόμενο είδος «Δερματοπάνινα γάντια» (Αφορά το είδος με α/α 4 και 

15) δεν αναγράφεται στο υποβληθέν πιστοποιητικό τα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2 ενώ 

στην τεχνική της προσφορά αναφέρονται. 

5. Για το προσφερόμενο είδος «Νιτσεράδες» (Αφορά το είδος με α/α 3 και14): 

α) δεν αναφέρεται στο υποβληθέν πιστοποιητικό το πρότυπο EN 343 

β) δεν αναφέρονται στο υποβληθέν πιστοποιητικό τα επίπεδα αντοχών 3-3 

γ) δεν αναφέρεται εάν υπάρχει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα 

τοποθετείται σε ειδική θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος. 

 

 
 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ» 

1. Για το προσφερόμενο είδος «Ανακλαστικά γιλέκα» (Αφορά το είδος με α/α 1, 12, 25, 

37, 65, 75 και 85) δεν αναγράφεται στην τεχνική της προσφορά η σύνθεση του προς προμήθεια 

είδους. 

2. Για το προσφερόμενο είδος «Άρβυλα ασφαλείας» (Αφορά το είδος με α/α 2, 18, 40, 

57, 63 και 71) αναφέρονται στην τεχνική της προσφορά προδιαγραφές οι οποίες δεν ζητούνται και 

δεν ορίζονται από την με αριθμ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. ΤΤ365586/07 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) και οικ. 

990/08 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008).   

 

 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (5) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» 

Για το προσφερόμενο είδος «Ανακλαστικά γιλέκα» (Αφορά το είδος με α/α 1, 12, 

25, 37, 53 65, 75 και 85) δεν αναγράφεται στο υποβληθέν πιστοποιητικό η σύνθεση του προς 

προμήθεια είδους ενώ στην τεχνική της προσφορά αναφέρεται. 

 

 

Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (6) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

1. Για το προσφερόμενο είδος «Ανακλαστικά γιλέκα» (Αφορά το είδος με α/α 1, 12, 25, 

37, 65, 75 και 85) η τεχνική προσφορά της εταιρείας αναφέρει ως υλικό κατασκευής 100% 

πολυεστέρας. Σύμφωνα με την με αριθμ. 53361/06 (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-2006) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. ΤΤ365586/07 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) και 

οικ. 990/08 (ΦΕΚ Β΄/28-05-2008) και ειδικότερα στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για το ανακλαστικό 

γιλέκο αναφέρεται ότι «…ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και 

πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών». Η επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά το ενδιαφέρον του Δήμου Ιλίου για τους εργαζόμενους του, οι οποίοι 

εργάζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από δύσκολες συνθήκες και δικαιούνται το σχετικό 

μέσο ατομικής προστασίας, θεωρεί ότι θα πρέπει να προτιμηθεί το ανακλαστικό γιλέκο με υλικό 
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κατασκευής 85% βαμβάκι και 15% πολυεστέρας. Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων η επιτροπή 

επισημάνει επίσης και το από 17/11/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα σύμφωνα με το οποίο «για όποια 

είδη δίδονται επιλογές ανάμεσα σε διαφορετικές ποιοτικά τεχνικές προδιαγραφές θα προτιμηθούν 

εκείνα (τα είδη) τα οποία τις πληρούν (τις ανώτερες ποιοτικά τεχνικές προδιαγραφές)» Το εν λόγω 

μήνυμα εστάλη ηλεκτρονικά την 17/11/2017 και στην εταιρεία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».  

2. Για το προσφερόμενο είδος «Δερμάτινα γάντια» (Αφορά το είδος με α/α 31) 

αναφέρονται στην τεχνική της προσφορά ως ελάχιστες αντοχές τους οι 3, 1, 2, 2 σε αντίθεση με 

αυτές που αναφέρονται στην από 14/11/2017 διευκρίνιση μας, ήτοι 4, 1, 3, 2. Η εν λόγω 

διευκρίνιση αναρτήθηκε την 14/11/2017 στο portal του Δήμου μας και κοινοποιήθηκε 

ηλεκτρονικά την 15/11/2017 και στην εταιρεία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

α) Τη συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών του υποψήφιου οικονομικού φορέα:  

«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» για την 3η ομάδα: 

«Διεύθυνση Πολιτισμού», την 7η ομάδα: «Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών» και την 8η ομάδα: 

«Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής» 

 
β) Την εκ νέου αναζήτηση προσφορών, με τροποποίηση των όρων επειδή τα πρότυπα που αναφέρονται 

στην σχετική Υπουργική Απόφαση δεν είναι επικαιροποιημένα, για την 1η ομάδα ειδών: «Τμήμα 

διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων και Τμήμα σχεδιασμού, αποκομιδής απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης της Διεύθυνσης διαχείρισης απορριμμάτων και πρασίνου», για την 2η ομάδα ειδών: 

«Τμήμα εφαρμογών πρασίνου της Διεύθυνσης διαχείρισης απορριμμάτων και πρασίνου και της 

Διεύθυνσης Πρασίνου», για την 4η ομάδα ειδών: «Αυτοτελές τμήμα αθλητισμού, νέας γενιάς, παιδείας 

και δια βίου μάθησης», για τα είδη της 5ης ομάδας: «Δημοτικό κοιμητήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών» και για τα είδη της 6ης ομάδας: «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών».»                                 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018», ως εξής: 

 Τη συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 

ΑΔΑ: Ω862ΩΕΒ-2ΩΥ



 9 

προσφορών του υποψήφιου οικονομικού φορέα «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡΑΓΚΟΣ» για την 3η ομάδα: «Διεύθυνση Πολιτισμού», την 7η ομάδα: 

«Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών» και την 8η ομάδα: «Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής» 

 Την εκ νέου αναζήτηση προσφορών, με τροποποίηση των όρων επειδή τα πρότυπα που 

αναφέρονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση δεν είναι επικαιροποιημένα, για την 1η ομάδα 

ειδών: «Τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων και Τμήμα σχεδιασμού, αποκομιδής 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης της Διεύθυνσης διαχείρισης απορριμμάτων και πρασίνου», για 

την 2η ομάδα ειδών: «Τμήμα εφαρμογών πρασίνου της Διεύθυνσης διαχείρισης απορριμμάτων 

και πρασίνου και της Διεύθυνσης Πρασίνου», για την 4η ομάδα ειδών: «Αυτοτελές τμήμα 

αθλητισμού, νέας γενιάς, παιδείας και δια βίου μάθησης», για τα είδη της 5ης ομάδας: «Δημοτικό 

κοιμητήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών» και για τα είδη της 6ης ομάδας: «Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών». 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.  

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                          Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,                 

                            Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Κανελλόπουλος Γ.,  

                                  Βομπιράκη Ν., Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.         

                              

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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