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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:14377/12.04.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           15η Τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 12.04.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Απριλίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14032/05-04-2018 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 05-04-2018. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

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

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «      « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ         «     «           

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.          «     «  

              ΑΠΟΦΑΣΗ –154– 

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

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης 

και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 13990/05.04.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

« Σας στέλνουμε το από 12/03/2018  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής  και των τεχνικών 

προσφορών καθώς και το από 02/04/2018 πρακτικό αξιολόγησης και οικονομικών προσφορών που 

κατατέθηκαν την 02/04/2018 και αφορούν την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» καθώς και το 

σχετικό φάκελο, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Ν.4412/2016.» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού 66.237,53 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  

 Στο Ίλιον την 12η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα, 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 2018 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 028/2181/19-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης  

2. Μάρθα Παπαευθυμίου 

3. Αγγελική Παπαμιχαήλ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Δήμητρα Κοντεκάκη 

2. Ευαγγελία Νίνου 

3. Πολυζώης Χρήστου 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης   

2. Αγγελική Παπαμιχαήλ 

3. Ευαγγελία Νίνου 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π15/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου  

2. Την υπ’ αριθμ. 071/4726/06-02-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠ3ΣΩΕΒ-3ΓΠ) για 

την έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»,  

3. την υπ’ αρ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξη (18PRΟC002710968), περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: Ψ2Ψ4ΩΕΒ-29Φ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιλίου www.ilion.gr, 

4. Τα υποβληθέντα δείγματα των υποψηφίων αναδόχων 

 

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: 
 
«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ», Δαρδανελλίων 149-151, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 171 23 

http://www.ilion.gr/
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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 κατατέθηκε 

εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου με αριθμ. πρωτ: 10479/09-03-2018 στο εξωτερικό 
μέρος αυτού φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«BRINX Α.Ε.», Εμπορική-Κατασκευαστική, Πανσελήνου 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 542 48  

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 κατατέθηκε εμπρόθεσμα 
στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου με αριθμ. πρωτ: 10583/09-03-2018 στο εξωτερικό μέρος αυτού 
φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ», Είδη προστασίας εργαζομένων, Άρεως 11, ΜΕΛΙΣΣΙΑ 151 27 

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 κατατέθηκε 

εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου με αριθμ. πρωτ: 10480/09-03-2018 στο εξωτερικό 
μέρος αυτού φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 

«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 17ης Νοέμβρη 81, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 543 52 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τέσσερα (4) 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. (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «ΖΗΝΟΒΙΑ 
ΜΙΧΟΥ» 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στην 1η και 2η ομάδα 

 

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

Α.Ε.» 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η ομάδα. 

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «ΡΟΗΛ 

ΑΕΒΕ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε  

 

Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν προκύπτει για ποιες ομάδες έχει 

υποβάλλει προσφορά η εν λόγω εταιρεία. 

 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (4) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει σε όλες τις ομάδες 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων 

αναδόχων, η Επιτροπή παρατήρησε ότι στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

όλων των υποψηφίων αναδόχων δεν υπήρχε το πεδίο που αφορά την επιβολή προστίμων από το 

Σ.ΕΠ.Ε. Ως εκ τούτου η Επιτροπή επικαλούμενη το κεφάλαιο 2 της οδηγίας 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(Απόφαση 3/24-01-2018) και το άρθρο 102 του ν. 4412/16 όπως ισχύει, ζήτησε από όλους τους 

υποψηφίους αναδόχους με το με αριθμ. πρωτ. 11431/15-03-2018 έγγραφο της να υποβάλλουν εντός 

επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση του, το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρωμένο ως προς το εν λόγω πεδίο 

του μέρους ΙΙΙ.   

Σε απάντηση των ανωτέρω εγγράφου όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι απέστειλαν μέσω του 

πρωτοκόλλου το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρωμένο ως προς το πεδίο που αφορούσε την επιβολή προστίμων 

από το Σ.ΕΠ.Ε. όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

α
α/α 

Υποψήφιοι Ανάδοχοι 
Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

1 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 11777/19-03-2018 

2 ROIL SA 11790/19-03-2018 

3 ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ 11922/20-03-2018 

4 BRINX  Α.Ε. 12037/21-03-2018 

 

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

στον έλεγχο των υποβληθέντων δειγμάτων και έχει να παρατηρήσει τα εξής: 
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«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» 

Το κατατεθειμένο δείγμα «Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο» εμπορικής επωνυμίας ECO PRO, 

του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης στις οποίες 

ορίζονται ρητά τα εξής «…Εμπρός και πίσω μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από 

χημικές ουσίες ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Η μανσέτα θα είναι από βαμβακερό ύφασμα».  

 

Το γάντι από ύφασμα και νιτρίλιο της εταιρείας δεν είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο στο εμπρός 

και πίσω μέρος του.  

 

«BRINX Α.Ε.» 

Το κατατεθειμένο δείγμα «Δερμάτινα γάντια» εμπορικής επωνυμίας DELTA PLUS, του υποψηφίου 

αναδόχου με την επωνυμία: «BRINX Α.Ε.» δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης στις οποίες ορίζονται ρητά τα 

εξής «…Τόσο η παλάμη και τα πέντε (5) δάκτυλα όσο και το πίσω μέρος να είναι κατασκευασμένα 

από ένα κομμάτι δέρμα μόσχου. Η μανσέτα θα αποτελείται από δέρμα τύπου σχιστού (κρούτα)….». 

 

Το δερμάτινο γάντι της εταιρείας δεν αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από δέρμα αλλά έχει και στοιχεία από 

ύφασμα. 

 

«ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ» 

Α. Το κατατεθειμένο δείγμα «Αρβυλα ασφαλείας» εμπορικής επωνυμίας NITRAS SAFETY 

PRODUCTS, του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: «ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ» δεν είναι σύμφωνο με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης στις 

οποίες ορίζονται ρητά τα εξής «…Επίσης θα διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης». 

 

Τα άρβυλα ασφαλείας της εταιρείας, δεν διαθέτουν σύστημα ταχείας απελευθέρωσης. 

 

Β. Το κατατεθειμένο δείγμα «Γάντια ελαστικά μίας χρήσης» εμπορικής επωνυμίας NITRAS 

SAFETY PRODUCTS, του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: «ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ» δεν είναι 

σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 

Διακήρυξης στις οποίες ορίζεται η συσκευασία θα φέρει σήμανση η οποία θα αφορά το έτος 

κατασκευής. 

 

Η συσκευασία «Γάντια ελαστικά μίας χρήσης» δεν φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής της. 

 

Γ.  Το κατατεθειμένο δείγμα «Δερμάτινα γάντια» εμπορικής επωνυμίας NITRAS SAFETY 

PRODUCTS, του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: «ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ» δεν είναι σύμφωνο με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης στις 

οποίες ορίζονται ρητά τα εξής «…Τόσο η παλάμη και τα πέντε (5) δάκτυλα όσο και το πίσω μέρος να 

είναι κατασκευασμένα από ένα κομμάτι δέρμα μόσχου. Η μανσέτα θα αποτελείται από δέρμα τύπου 

σχιστού (κρούτα)….». 

 

Το δερμάτινο γάντι της εταιρείας δεν αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από δέρμα αλλά έχει και στοιχεία από 

ύφασμα. 
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Δ. Το κατατεθειμένο δείγμα «Ανακλαστικό γιλέκο» εμπορικής επωνυμίας «QUALITY PLUS 

SAFETY», του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: «ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ» δεν είναι σύμφωνο με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης στις 

οποίες ορίζονται ρητά τα εξής «…Το γιλέκο και οι τσέπες θα κλείνουν με αυτοσύνδετη ταινία τύπου 

Velcro….». 

 

Το ανακλαστικό γιλέκο της εταιρείας δε φέρει τσέπες. 

 

«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT» 

 

Τα δείγματα της ανωτέρω εταιρείας είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 

7718/23-02-2018 Διακήρυξης 

 

Κατόπιν της καταγραφής και του ελέγχου των δειγμάτων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι η 

Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των παραδοθέντων τεχνικών φακέλων όλων των εταιρειών 

που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές, 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: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» 

 
Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

1. Από το πιστοποιητικό της εταιρείας CTC, για το υπό προμήθεια είδος: «Γάντια από ύφασμα 
και νιτρίλιο» εμπορικής επωνυμίας «ECOPRO» δεν προκύπτει το εικονόσημο για 
προστασία από  χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

2. Δεν υπέβαλλε για το είδος: «Φόρμα εργασίας» τα απαιτούμενα από το άρθρο 5 
«δικαιολογητικά συμμετοχής» της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης. 

3. Για το είδος «Στολή προστασίας μίας χρήσεως» δεν έχει υποβληθεί πιστοποιητικό από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο ή δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή. 

 
 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (3) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «BRINX Α.Ε.» 

Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

 

1. Για το είδος «Αρβυλα ασφαλείας» δεν προκύπτει το υλικό κατασκευής τους. Επιπλέον σε 

απάντηση ηλεκτρονικού μηνύματος της Επιτροπής Αξιολόγησης προς την εταιρεία GIASCO η 

κα ELENA LANARO με την ιδιότητα του Area Manager με την από 13/03/2018 11:07 πμ 

απάντησή της, αναφέρει στην αγγλική γλώσσα ότι τα εν λόγω άρβυλα ασφαλείας είναι 

κατασκευασμένα από κρούτα (split leather). 

2. Από το πιστοποιητικό της εταιρείας CTC, για το υπό προμήθεια είδος: «Γάντια από ύφασμα 
και νιτρίλιο» εμπορικής επωνυμίας «HONEYWELL POLYTRIL» δεν προκύπτει το 
εικονόσημο για προστασία από  χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

3. Για το υπό προμήθεια είδος «Γάντια συγκολλητών» το πιστοποιητικό της εταιρείας για το 

είδος εμπορικής επωνυμίας: «MAFEPE S.L.» αναφέρει επίπεδο απόδοσης θερμικών δοκιμών 
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4, 1, 3, 2, 4 ενώ σύμφωνα με το παράρτημα Β΄ της με αριθμ πρωτ. 7718/23-02-2018 

Διακήρυξης ζητούνται ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4, 1, 3, 3, 4.   

 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (2) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «ΡΟΗΛ ΑΕΒΕ» 

Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

1. Έχει υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο και δήλωση συμμόρφωσης για το υπό προμήθεια είδος: 

«Γάντια ελαστικά μίας χρήσης» εμπορικής επωνυμίας: «NITRAS 8311 BLUE WAVE» 

ενώ το αντίστοιχο δείγμα της εταιρείας ήταν εμπορικής επωνυμίας: «NITRAS 8320 BLACK 

WAVE» 

2. Ενώ στην τεχνική προσφορά της εταιρείας αναφέρεται το υπό προμήθεια είδος: «Μονωτικά 

εργαλεία» δεν έχει υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια. 

 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (4) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ» της οποίας η τεχνική 

προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 

Διακήρυξής μας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

Τη συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με την αποσφράγιση της οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας: «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ» η οποία 

συμμετέχει σε όλες τις ομάδες ειδών της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης του Δήμου 

Ιλίου. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού 66.237,53 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

  

 Στο Ίλιον την 2η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα, 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 2018 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 028/2181/19-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης  

2. Μάρθα Παπαευθυμίου 

3. Αγγελική Παπαμιχαήλ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

4. Δήμητρα Κοντεκάκη 

5. Ευαγγελία Νίνου 

ΑΔΑ: 7ΔΜ8ΩΕΒ-ΛΝΞ



 8 

6. Πολυζώης Χρήστου 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης   

2. Μάρθα Παπαευθυμίου 

3. Αγγελική Παπαμιχαήλ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π15/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου  

 

2. Την υπ’ αριθμ. 071/4726/06-02-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠ3ΣΩΕΒ-3ΓΠ) για 

την έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»,  

 

3. την υπ’ αρ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξη (18PRΟC002710968), περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: Ψ2Ψ4ΩΕΒ-29Φ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιλίου www.ilion.gr, 

 

4. Το από 27/03/2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 

 

συνήλθε για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου με επωνυμία: 

«PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».  

 

Η οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ (Χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 26.506,50€ 

Φ.Π.Α. 24% 6.351,56€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 32.868,06€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 16.253,10€ 

Φ.Π.Α. 24% 3.900,74€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 20.153,84€ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 1.460,00€ 

Φ.Π.Α. 24%    350,40€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 1.810,40€ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 3.080,50€ 

Φ.Π.Α. 24% 739,32€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 3.819,82€ 

 

 

http://www.ilion.gr/
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ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 2.965,15€ 

Φ.Π.Α. 24% 711,64€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 3.676,79€ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 360,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 86,40€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 446,40€ 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

Ως προσωρινό ανάδοχο για όλες τις ομάδες την εταιρεία με επωνυμία: «PROSTASIA SAFETY 

EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ» της οποίας η οικονομική προσφορά και για τις έξι ομάδες 

ανέρχεται σε 62.775,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και είναι εντός προϋπολογισμού και 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές τις με κωδικό Π15/2018 Μελέτης και με τους όρους της με 

αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τα Πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», και ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω 

προμήθειας την εταιρεία με επωνυμία: «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ» της οποίας η οικονομική προσφορά και για τις έξι ομάδες ανέρχεται σε 62.775,31€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και είναι εντός προϋπολογισμού και σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές τις με κωδικό Π15/2018 Μελέτης και με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 7718/23-02-

2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

 

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 
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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 

                                          Γκόγκος Κ, Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

                                            Βέργος Ι.,  Κανελλόπουλος Γ.,  

                                                            Γαλούνης Δ.                    

                                 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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