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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4374/02.02.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 02.02.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 2η Φεβρουαρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3584/27.01.2017 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 27.01.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «    « 

3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «    « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε  

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «    « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                   «    « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «      «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –060– 

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

15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2459/20.01.2017 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 οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν για  την «Προμήθεια ειδών 

ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016» 
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Σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ 

στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 

(παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών)  για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 

4412/16 και τη με αριθ. 430/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεδρίασε 

προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων που 

υποβλήθηκαν στον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

εργαζομένων περιόδου 2016», της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη  είναι:  

  

1. Αλειφέρη Χρυσούλα, τακτικό μέλος 
2. Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος 
3. Θεόδωρος Ηλιάδης, τακτικό μέλος  
4. Καλλιόπη Διαμάντη, αναπληρωματικό μέλος 
5. Βαγγέλης Γεράσης, αναπληρωματικό μέλος 
6. Κρητικός Μαρίνος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Και της οποίας παρόντα μέλη είναι οι: 

1. Αλειφέρη Χρυσούλα, τακτικό μέλος 
2. Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος 
3. Θεόδωρος Ηλιάδης, τακτικό μέλος  

 
έχοντας υπόψη : 

α) την υπ΄ αριθμ. 52222/02-12-2016 διακήρυξη για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

εργαζομένων περιόδου 2016», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο, ενώ 

αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 507/51679/30-11-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω 

υπηρεσίας  

γ) την με κωδικό Π92/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ίλιου, 

δ) το από 15/12/2016 Πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού το 

οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στις 27/12/2016, 

ε) την με αριθμό 005/2409/20-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 66ΠΑΩΕΒ-ΨΘ0), με 

την οποία εγκρίθηκαν τα προαναφερόμενα Πρακτικά, 

ζ) την με αρ. πρωτ. 2409/2/27-1-2017 πρόσκληση για άνοιγμα οικονομικών προσφορών στους 

οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές και 

η) την από 30/01/2017 πρόσκληση των υποψήφιων οικονομικών φορέων «ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε» και «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ. Ε.Π.Ε» σε κλήρωση, λόγω κατάθεσης ισότιμων οικονομικών 

προσφορών,  

η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των παρακάτω 
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υποψήφιων οικονομικών φορέων οι οποίοι  υπέβαλλαν προσφορά με δικαιολογητικά πλήρη, σωστά και 

σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται από τη διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και με 

τεχνικά στοιχεία πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π92/2016 

μελέτης του διαγωνισμού: 

 
«ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ»  

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

2 Δερμάτινα γάντια 
 

ζεύγη 
 

6,80 

13 Μάσκα μιας χρήσης FFP2 
 

τεμ. 
 

0,63 

24 Αρβυλα ασφαλείας 
 

ζεύγη 
 

19,80 

26 Επιγονατίδες ζεύγη 7,00 

31 Φόρμα εργασίας τεμ. 14,50 

 
«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» 

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

6 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης τεμ. 5,30 

15 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα 
Α1 Ρ3 

τεμ. 22,30 

16 
Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με 
φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεμ. 98,80 

21 Στολές προστασίας από χημικά τεμ. 6,40 

24 Αρβυλα ασφαλείας ζεύγη 19,30 

29 Καπέλα τεμ. 2,70 

30 Θερινό πηλίκιο τεμ. 1,40 

31 Φόρμα εργασίας τεμ. 15,80 

 
«ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

37 
Χειμερινό μάλλινο παλτό χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 55,00 

38 
Χειμερινό μάλλινο σακάκι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 55,00 
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39 
Χειμερινό μάλλινο παντελόνι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 19,50 

40 
Χειμερινή μάλλινη φούστα χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 15,90 

41 
Μπλούζα μακό- ανφόρμ χρώματος 
γκρι-γαλάζιου 

τεμ. 13,00 

42 Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ. 12,00 

43 Κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 10,00 

44 Καλσόν στο χρώμα του δέρματος ζεύγη 4,00 

46 Φουλάρι χρώματος γαλάζιου τεμ. 13,00 

47 
Θερινό μάλλινο σακάκι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 55,00 

48 
Θερινό μάλλινο παντελόνι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 19,50 

49 
Θερινή μάλλινη φούστα χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 15,90 

50 
Θερινό γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια 
από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 37,00 

51 
Χειμερινό γιλέκο με αποσπώμενα 
μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή 
χρώματος  

τεμ. 37,00 

52 Μπουφάν δερμάτινο χρώματος μαύρου τεμ. 90,00 

 
  

 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΟΥΧΑ» 

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

45 Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου 
ζεύγη  

49,00 

53 Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου ζεύγη 5,20 

54 Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου ζεύγη 5,20 

55 Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου ζεύγη 81,00 

56 
Δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος 
μαύρου, η οποία θα φέρεται με την 
επίσημη στολή 

ζεύγη 45,00 

57 
Δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος 
μαύρου, η οποία θα φέρεται με τη στολή 
υπηρεσίας 

τεμ. 44,00 

58 
Μπότες δερμάτινες χρώματος μαύρου, οι 
οποίες θα φέρονται με τη στολή 
υπηρεσίας 

ζεύγη 81,00 

59 
Μπότες δερμάτινες τριών τετάρτων 
(3/4) χρώματος μαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται με τη στολή υπηρεσίας 

ζεύγη 74,00 
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60 
Γόβες δερμάτινες (μπαλαρίνα) χρώματος 
μαύρου, οι οποίες θα φέρονται με τη 
στολή υπηρεσίας 

ζεύγη 49,00 

61 
Ζώνη ασυρμάτου δερμάτινη χρώματος 
μαύρου 

τεμ. 17,00 

 
 «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε» 
  

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

4 Γάντια από νιτρίλιο 
 

ζεύγη 
1,70 

9 Κράνος 
 

τεμ. 
32,00 

13 Μάσκα μιας χρήσης FFP2 
τεμ. 0,73 

15 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με 
φίλτρα Α1 P3 

τεμ. 31,00 

19 Αδιάβροχες ποδιές 
τεμ. 12,50 

21 Στολές προστασίας από χημικά 
τεμ. 4,90 

26 Επιγονατίδες 
ζεύγη 9,50 

30 Θερινό πηλίκιο 
τεμ. 1,70 

38 
Χειμερινό μάλλινο σακάκι 
χρώματος κυπαρισσί 

τεμ. 89,00 

41 
Μπλούζα μακό- ανφόρμ 
χρώματος γκρί- γαλάζιου 

τεμ. 13,00 

42 
Μπερές μάλλινος χρώματος 
μαύρου 

τεμ. 13,00 

44 Καλσόν στο χρώμα του δέρματος 
ζεύγη 3,00 

45 
Γόβες δερμάτινες χρώματος 
μαύρου 

ζεύγη 57,00 

46 Φουλάρι χρώματος γαλάζιου 
τεμ. 11,00 

47 
Θερινό μάλλινο σακάκι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 57,00 

48 
Θερινό μάλλινο παντελόνι 
χρώματος κυπαρισσί 

τεμ. 39,00 

52 
Μπουφάν δερμάτινο χρώματος 
μαύρου 

τεμ. 147,00 

53 
Κάλτσες μάλλινες χρώματος 
μαύρου 

ζεύγη 4,00 

54 
Κάλτσες βαμβακερές χρώματος 
μαύρου 

ζεύγη 3,00 

55 
Μποτάκια δερμάτινα χρώματος 
μαύρου 

ζεύγη 87,00 
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56 
Δερμάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώματος μαύρου, η οποία θα 
φέρεται με την επίσημη στολή 

τεμ. 55,00 

57 
Δερμάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώματος μαύρου, η οποία θα 
φέρεται με τη στολή υπηρεσίας 

τεμ. 55,00 

58 
Μπότες δερμάτινες χρώματος 
μαύρου, οι οποίες θα φέρονται 
με τη στολή υπηρεσίας 

ζεύγη 87,00 

59 

Μπότες δερμάτινες τριών 
τετάρτων (3/4) χρώματος 
μαύρου, οι οποίες θα φέρονται 
με τη στολή υπηρεσίας 

ζεύγη 89,00 

60 
Γόβες δερμάτινες (μπαλαρίνα) 
χρώματος μαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται με τη στολή υπηρεσίας 

ζεύγη 47,00 

61 
Ζώνη ασυρμάτου δερμάτινη 
χρώματος μαύρου 

τεμ. 23,00 

 
 «BRINX A.E» 
 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

1 Δερματοπάνινα γάντια 
 

ζεύγη 
1,75 

8 Γάντια μονωτικά ζεύγη 12,51 

11 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία τεμ. 10,39 

13 Μάσκα μιας χρήσης FFP2 τεμ. 0,71 

21 Στολές προστασίας από χημικά τεμ. 5,65 

25 
Αρβυλα ασφαλείας ειδικά για 
ηλεκτρολόγους 

ζεύγη 46,15 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί: 
 
Α) η ανάθεση της προμήθειας για τα παρακάτω είδη να γίνει από τους παρακάτω οικονομικούς 

αναδόχους οι οποίοι προσέφεραν την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει τιμής προϋπολογισμού και η οποία είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
52222/02-12-2016 διακήρυξης: 

 
«ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ»  

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 
προσφοράς 

(€) 

2 Δερμάτινα γάντια 
 

ζεύγη 
 

6,80 
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13 Μάσκα μιας χρήσης FFP2 
τεμ.  

0,63 

26 Επιγονατίδες ζεύγη 7,00 

31 Φόρμα εργασίας τεμ. 14,50 

 
 «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» 

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

6 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης τεμ. 5,30 

15 
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 
Ρ3 

τεμ. 22,30 

16 
Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρο 
ΑΒΕΚ2 Ρ3 

τεμ. 98,80 

24 Αρβυλα ασφαλείας ζεύγη 19,30 

29 Καπέλα τεμ. 2,70 

30 Θερινό πηλίκιο τεμ. 1,40 

 
«ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

37 
Χειμερινό μάλλινο παλτό χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 55,00 

38 
Χειμερινό μάλλινο σακάκι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 55,00 

39 
Χειμερινό μάλλινο παντελόνι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 19,50 

40 
Χειμερινή μάλλινη φούστα χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 15,90 

41 
Μπλούζα μακό- ανφόρμ χρώματος 
γκρι-γαλάζιου 

τεμ. 13,00 

42 Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ. 12,00 

43 Κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί τεμ. 10,00 

47 
Θερινό μάλλινο σακάκι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 55,00 

48 
Θερινό μάλλινο παντελόνι χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 19,50 

49 
Θερινή μάλλινη φούστα χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 15,90 

50 
Θερινό γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια 
από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος 
κυπαρισσί 

τεμ. 37,00 
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51 
Χειμερινό γιλέκο με αποσπώμενα 
μανίκια από καμπαρτίνα βαμβακερή 
χρώματος  

τεμ. 37,00 

52 Μπουφάν δερμάτινο χρώματος μαύρου Τεμ. 90,00 

 
 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΟΥΧΑ» 
 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

45 Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου 
 

ζεύγη 
 

49,00 

55 
Μποτάκια δερμάτινα χρώματος 
μαύρου 

ζεύγη 81,00 

56 
Δερμάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώματος μαύρου, η οποία θα 
φέρεται με την επίσημη στολή 

τεμ. 45,00 

57 
Δερμάτινη τσάντα γυναικεία 
χρώματος μαύρου, η οποία θα 
φέρεται με τη στολή υπηρεσίας 

τεμ. 44,00 

58 
Μπότες δερμάτινες χρώματος 
μαύρου, οι οποίες θα φέρονται με τη 
στολή υπηρεσίας 

ζεύγη 81,00 

59 
Μπότες δερμάτινες τριών τετάρτων 
(3/4) χρώματος μαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται με τη στολή υπηρεσίας 

ζεύγη 74,00 

61 
Ζώνη ασυρμάτου δερμάτινη 
χρώματος μαύρου 

τεμ. 17,00 

 
 
«L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ. Ε.Π.Ε» 

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

Μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 
Προσφοράς 

(€) 

4 Γάντια από νιτρίλιο 
 

ζεύγη 
 

1,70 

9 Κράνος τεμ. 32,00 

19 Αδιάβροχες ποδιές 
τεμ.  

12,50 

21 Στολές προστασίας από χημικά 
τεμ.  

4,90 

41 
Μπλούζα μακό- ανφόρμ χρώματος 
γκρι- γαλάζιου 

τεμ.  
13,00 

44 Καλσόν στο χρώμα του δέρματος 
ζεύγη  

3,00 

46 Φουλάρι χρώματος γαλάζιου 
τεμ.  

11,00 
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53 Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου ζεύγη 4,00 

54 
Κάλτσες βαμβακερές χρώματος 
μαύρου 

ζεύγη 3,00 

60 
Γόβες δερμάτινες (μπαλαρίνα) 
χρώματος μαύρου, οι οποίες θα 
φέρονται με τη στολή υπηρεσίας 

 
ζεύγη 

 
47,00 

 
 
 «BRINX A.E» 
 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 

    Προσφοράς 
(€) 

1 Δερματοπάνινα γάντια 
ζεύγη 1,75 

8 Γάντια μονωτικά ζεύγη 12,51 

11 
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή 
ακτινοβολία 

τεμ. 10,39 

25 
Αρβυλα ασφαλείας ειδικά για 
ηλεκτρολόγους 

ζεύγη 46,15 

 
 
Β) Λόγω κατάθεσης ισότιμων προσφορών από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς «ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ. Ε.Π.Ε» για το είδος με αρ. 41  

(Μπλούζα μακό- ανφόρμ χρώματος γκρι- γαλάζιου) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 90, παρ. 

1 του Ν. 4412/16 για τις ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές «…η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση..». Μετά από πρόσκληση των παραπάνω υποψήφιων οικονομικών φορέων, 

διενεργήθηκε στις 30/01/2016 δημόσια κλήρωση- παρουσία της Επιτροπής και του δικηγόρου του 

Δήμου- η οποία ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο την: 

 
«L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ. Ε.Π.Ε» 

 

Αρ. Άρθρου Περιγραφή Είδους 

 
Μονάδα 

μέτρησης 

 
Τιμή μονάδας 
Προσφοράς 

(€) 

41 
Μπλούζα μακό- ανφόρμ χρώματος 
γκρι- γαλάζιου 

τεμ.  
13,00 

 
 
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται: 

- H προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 2,13,26 και 31 να γίνει από τον 

υποψήφιο οικονομικό φορέα «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη 

αυτά ποσού 5.507,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

- H προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 6,15,16,24,29, και 30 να γίνει από τον 
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υποψήφιο οικονομικό φορέα «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη αυτά 

ποσού 14.568,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

- H προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 37,38,39,40,42,43,47,48,49,50,51 και 

52 να γίνει    από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» 

με δαπάνη προσφοράς για    τα είδη αυτά ποσού 2.760,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

24%. 

- H προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 45,55,56,57,58,59 και 61 να γίνει από 

τον υποψήφιο οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΟΥΧΑ» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη 

αυτά ποσού   2.365,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

- H προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 4,9,19,21,41,44,46,53,54 και 60 να 

γίνει από τον    υποψήφιο οικονομικό φορέα «Λ.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε» με δαπάνη 

προσφοράς για τα είδη     αυτά ποσού 2.525,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

- H προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 1,8,11 και 25 να γίνει από τον 

υποψήφιο οικονομικό φορέα «BRINX A.E» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη αυτά ποσού 

3.907,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

 
Γ) Τέλος, για όσα από τα είδη με αριθμό άρθρου 3,5,7,10,12,14,17,18,20,22,23,27,28,32,33,34,35 και  

    36 δεν κατατέθηκαν προσφορές ή προσφορές που να ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και  

    των Τεχνικών Προδιαγραφών, προτείνουμε την επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση  

    των όρων διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

      Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016», και ανακηρύσσει ως προσωρινό 

ανάδοχο της παραπάνω υπηρεσίας: 

1. Για την προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 2,13,26 και 31 τον υποψήφιο 

οικονομικό φορέα «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΪΜΟΝΙΤΗΣ» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη αυτά 

ποσού 5.507,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

2. Για την προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 6,15,16,24,29, και 30 τον 

υποψήφιο οικονομικό φορέα «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη αυτά 

ποσού 14.568,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

3. Για την προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 37,38,39,40,42,43,47,48,49,50,51 

και 52 τον υποψήφιο οικονομικό φορέα «ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με δαπάνη 

προσφοράς για   τα είδη αυτά ποσού 2.760,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
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4. Για την προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 45,55,56,57,58,59 και 61 τον 

υποψήφιο οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΟΥΧΑ» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη 

αυτά ποσού   2.365,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

5. Για την προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 4,9,19,21,41,44,46,53,54 και 60 

τον  υποψήφιο οικονομικό φορέα «Λ.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε» με δαπάνη 

προσφοράς για τα είδη     αυτά ποσού 2.525,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

6. Για την προμήθεια για τα είδη της μελέτης με αριθμό άρθρου: 1,8,11 και 25 τον υποψήφιο 

οικονομικό φορέα «BRINX A.E» με δαπάνη προσφοράς για τα είδη αυτά ποσού 3.907,20 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

Β.  Την επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση  των όρων διακήρυξης και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για  τα είδη με αριθμό άρθρου 3,5,7,10,12,14,17,18,20,22,23,27,28,32,33,34,35 και  

    36   

 

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.,  Βέργος Ι.,                

                                      Χαραλαμπόπουλος Ι., Γαλούνης Δ.     

                 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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