
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 7/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-1-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 1289/21-1-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018, ορισµός προσωρινού 
αναδόχου. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 1.Σάββας Ζαµανίδης 

 
2. Βύρλιος Μάρκος   
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Καιδης Αποστολος 

 

6. Φώτιος Ιορδανίδης                              
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

  
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την πλειοψηφία κ. Βύρλιος Μάρκος κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Τσοκτουρίδη Ιωάννη. 
Απουσία του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης  και ανέφερε ότι µε την υπ΄αρίθµ 
184/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας έτους 2018», αριθµ µελ 4/2018, προϋπολογισµού 26.191,90 ευρω από ίδιους πόρους, η πίστωση 
της οποίας διατέθηκε µε την 777/23560/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 & 2 
αριθµούς καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων µε Α∆ΑΜ 18REQ003954227, από τους ΚΑ 35.6061.0000 
σε ύψος ποσού 21.191,90 ευρώ και Κ.Α 20.6061.0000 σε ύψος ποσού 5.000,00 ευρώ από τον 
προϋπολογισµό έτους 2018 του ∆ήµου Εορδαίας. 
Επίσης εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής 
συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την εν λογο προµήθεια , µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) όπως 
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 
Με την έγκριση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 363/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο), εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 53/673/2019 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµούς καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το 
έτος 2019 από τους ΚΑ 35.6061.0000 σε ύψος ποσού 21.191,90 ευρώ και Κ.Α 20.6061.0000 σε ύψος 
ποσού 5.000,00 ευρώ του εν λόγω έτους. 
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Κατόπιν τούτων παραθέτω το υπ΄αρίθµ 27209/14-12-2018 Πρακτικό διενέργειας-αποσφράγισης 
δικαιολογητικών και οικονοµικών προσφορών όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή διενέργειας της ως 
άνω προµήθειας,  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«…Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 14 ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για 
τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018 (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 26052/30-11-2018) 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Ρουγκάτσος Ανθούλης,  Πρόεδρος 
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό Μέλος 
3) Νικολιάς Σάββας ,   Μέλος 
 
1. Η Επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς 
και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει 
δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
 
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κ.λ.π).  Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που 
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3. Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  

1 ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε. 

2 Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος 

3 Χαράλαµπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε. 

4 Πασχαλίδης Παντελής 

 
 
3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 
 
1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε. 
1.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
• Τ.Ε.Υ.∆. 
1.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
• Πίνακας ειδών προσφοράς 
• Φωτοαντίγραφα τεχνικών φυλλαδίων των προσφερόµενων ειδών. 
• Γάντια δερµατοπάνινα (1.1) 
• Γάντια από PVC (1.2) 
• Γάντια από νιτρίλιο (1.3) 
• Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο (1.4) 
• Γάντια ελαστικά µιας χρήσης (1.5) 
• Γάντια συγκολλητών (1.6) 
• Κράνος (2.1) 
• Γυαλιά µάσκα – goggles (3.1) 
• Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2) 
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• Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4) 
• Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέµατα µε βενζινοπρίονο (3.5) 
• Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6) 
• Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7) 
• Φιλτροµάσκα Ρ1 (4.1) 
• Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα Α1Ρ3 (4.2) 
• Μάσκα ολόκληρου προσώπου µε φίλτρα (4.3) 
• Ανακλαστικό γιλέκο (5.1) 
• Αδιάβροχη ποδιά (5.2) 
• Μανσέτες συγκολλητή 
• Στολή προστασίας από χηµικά (5.4) 
• Γαλότσα (6.1) 
• Σκάφανδρο (6.2) 
• Αρβύλα ασφαλείας (6.3) 
• Σαµπό (6.4) 
• Εργαλεία µονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 

5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm (7.2). 
•  Αντανακλαστικός κώνος σήµανσης (7.4) 
• Νιτσεράδα (7.5). 
• Καπέλο (7.6) 
2. Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος 
2.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
• Τ.Ε.Υ.∆. 
• Υπεύθυνη δήλωση 
• ∆ελτίο αποστολής 
2.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
• Τεχνική περιγραφή µε τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών. 
• Γάντια δερµατοπάνινα (1.1) 
• Γάντια από PVC (1.2) 
• Γάντια από νιτρίλιο (1.3) 
• Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο (1.4) 
• Γάντια ελαστικά µιας χρήσης (1.5) 
• Γάντια συγκολλητών (1.6) 
• Γάντια µονωτικά (1.7) 
• Κράνος (2.1) 
• Γυαλιά µάσκα – goggles (3.1) 
• Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2) 
• Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3) 
• Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4) 
• Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέµατα µε βενζινοπρίονο (3.5) 
• Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6) 
• Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7) 
• Φιλτροµάσκα Ρ1 (4.1) 
• Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα Α1Ρ3 (4.2) 
• Μάσκα ολόκληρου προσώπου µε φίλτρα (4.3) 
• Ανακλαστικό γιλέκο (5.1) 
• Αδιάβροχη ποδιά (5.2) 
• Ποδιά συγκολλητή (5.3) 
• Στολή προστασίας από χηµικά (5.4) 
• Γαλότσα (6.1) 
• Σκάφανδρο (6.2) 
• Αρβύλα ασφαλείας (6.3) 
• Σαµπό (6.4). 
• Ωτοασπίδες (7.1) 
• Εργαλεία µονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 

5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm, 5.Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm (7.2). 
•  Αντανακλαστικός κώνος σήµανσης (7.4) 
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• Νιτσεράδα (7.5). 
• Καπέλο (7.6) 
 
3. Χαράλαµπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε. 
3.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
• Τ.Ε.Υ.∆. 
3.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
• Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών. 
• Πιστοποιητικά των προσφερόµενων ειδών. 
• ∆ηλώσεις συµµόρφωσης των προσφερόµενων ειδών. 
• Γάντια δερµατοπάνινα (1.1) 
• Γάντια από PVC (1.2) 
• Γάντια από νιτρίλιο (1.3) 
• Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο (1.4) 
• Γάντια ελαστικά µιας χρήσης (1.5) 
• Γάντια συγκολλητών (1.6) 
• Γάντια µονωτικά (1.7) 
• Κράνος (2.1) 
• Γυαλιά µάσκα – goggles (3.1) 
• Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2) 
• Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4) 
• Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέµατα µε βενζινοπρίονο (3.5) 
• Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6) 
• Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7) 
• Φιλτροµάσκα Ρ1 – δύο δείγµατα (4.1) 
• Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα Α1Ρ3 (4.2) 
• Ανακλαστικό γιλέκο (5.1) 
• Αδιάβροχη ποδιά (5.2) 
• Ποδιά συγκολλητή (5.3) 
• Στολή προστασίας από χηµικά (5.4) 
• Γαλότσα (6.1) 
• Σκάφανδρο δύο δείγµατα (6.2) 
• Αρβύλα ασφαλείας (6.3) 
• Σαµπό (6.4). 
• Ωτοασπίδες (7.1) 
• Εργαλεία µονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 

5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm, 5.Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm (7.2). 
•  Αντανακλαστικός κώνος σήµανσης (7.4) 
• Νιτσεράδα (7.5). 
4. Πασχαλίδης Παντελής 
4.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
• Τ.Ε.Υ.∆. 
4.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
• Τεχνική περιγραφή µε τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών. 
• ∆ιακήρυξη µελέτης. 
• Τεχνικές προδιαγραφές µελέτης. 
• Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης. 
• Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων ειδών. 
• Πιστοποιητικά των προσφερόµενων ειδών. 
• ∆ηλώσεις συµµόρφωσης των προσφερόµενων ειδών. 
• Γάντια δερµατοπάνινα (1.1) 
• Γάντια από PVC (1.2) 
• Γάντια από νιτρίλιο (1.3) 
• Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο (1.4) 
• Γάντια ελαστικά µιας χρήσης (1.5) 
• Γάντια συγκολλητών (1.6) 
• Γάντια µονωτικά (1.7) 
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• Κράνος (2.1) 
• Γυαλιά µάσκα – goggles (3.1) 
• Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (3.2) 
• Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3) 
• Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4) 
• Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέµατα µε βενζινοπρίονο (3.5) 
• Γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6) 
• Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7) 
• Φιλτροµάσκα Ρ1 (4.1) 
• Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα Α1Ρ3 (4.2) 
• Μάσκα ολόκληρου προσώπου µε φίλτρα (4.3) 
• Ανακλαστικό γιλέκο (5.1) 
• Αδιάβροχη ποδιά (5.2) 
• Ποδιά συγκολλητή (5.3) 
• Στολή προστασίας από χηµικά (5.4) 
• Γαλότσα (6.1) 
• Σκάφανδρο (6.2) 
• Αρβύλα ασφαλείας (6.3) 
• Σαµπό (6.4). 
• Ωτοασπίδες (7.1) 
• Εργαλεία µονωτικά: 1.Κατσαβίδι 1000V PH2, 2.Κατσαβίδι 1000V 4X100, 3. Κατσαβίδι 1000V 

5,5X125, 4.Πένσα 1000V 180mm, 5.Κόφτης πλάγιος 1000V 180mm/4mm (7.2). 
•  Αντανακλαστικός κώνος σήµανσης (7.4) 
• Νιτσεράδα (7.5). 
• Καπέλο (7.6) 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψαν τα εξής:  
1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε. 
1.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
• ∆εν προκύπτει το πρόσωπο το οποίο υπογράφει το Τ.Ε.Υ.∆. αφού δεν υπάρχει το ονοµατεπώνυµο 

στη θέση της υπογραφής προκειµένου να ελεγχθεί το δικαίωµα υποβολής προσφοράς σύµφωνα µε 
το καταστατικό της εταιρείας ή µε κάποια απόφαση µετά από συνεδρίαση του διοικητικού της 
συµβουλίου. Το πρόσωπο που υπογράφει πρέπει να δύναται να δεσµεύει την εταιρεία µε την εν 
λόγω προσφορά κάτι το οποίο στην προκειµένη περίπτωση δεν δύναται να επιβεβαιωθεί καθώς δεν 
προκύπτει από την υπογραφή και µόνον.  

1.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
• Τα γάντια δερµατοπάνινα (1.1) δεν καλύπτουν τα πρότυπα για διάσχιση καθώς το προσφερόµενο 

είδος έχει πρότυπα ΕΝ 388 τα 4233 ενώ η µελέτη απαιτεί τουλάχιστον 3142. Επίσης δεν υπάρχει η 
επιπλέον ενίσχυση δέρµατος η οποία θα καλύπτει το µικρό δάκτυλο όπως αυτή υπάρχει για τον 
αντίχειρα και το δείκτη. 

• Τα γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο (1.4) δεν καλύπτουν τα πρότυπα για διάτρηση καθώς το 
προσφερόµενο είδος έχει πρότυπα ΕΝ 388 τα 4131 ενώ η µελέτη απαιτεί τουλάχιστον 3122. 

• ∆εν υπάρχει δείγµα από γάντια µονωτικά (1.7)  
• Στο κράνος (2.1), προσφερόµενο δείγµα και τεχνικές του προδιαγραφές, οι κατακόρυφοι ιµάντες 

του κεφαλοδέµατος δεν  είναι από συνθετικές ίνες αλλά από σκληρό πλαστικό και δεν υπάρχουν 
οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 

• ∆εν υπάρχει δείγµα από Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3) 
• Στη µάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές (3.7) δεν υπάρχει στο δείγµα οπτικός δίσκος. 
• Το προσφερόµενο ανακλαστικό γιλέκο (5.1) είναι 100% πολυεστερικό και δεν έχει τη σύνθεση των 

προδιαγραφών της µελέτης 15% βαµβάκι και 85% πολυεστέρας. 
• Στην αδιάβροχη ποδιά (5.2) δεν υπάρχουν πουθενά οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του 

προϊόντος. 
• Αντί ποδιάς έχουν προσκοµιστεί µανσέτες συγκολλητή (5.3). 
• Το προσφερόµενο σκάφανδρο (6.2) δεν είναι κατηγορίας S5 όπως η γαλότσα για προστασία 

δαχτύλων. 
• Η προσφερόµενη αρβύλα ασφαλείας (6.3) δεν διαθέτει το σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

µελέτης σύστηµα ταχείας απελευθέρωσης. 
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• ∆εν προσκοµίστηκε δείγµα από τις ωτοασπίδες (7.1) 
• ∆εν προσκοµίστηκε δείγµα από τα εργαλεία µονωτικά για τον κόφτη πλάγιο 1000V 180mm/4mm 

(7.2). 
• Το βάρος του προσφερόµενου αντανακλαστικού κώνου σήµανσης (7.4) δεν είναι µεταξύ 2,2 – 2,4 

Kgr σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 
• Το προσφερόµενο σακάκι της νιτσεράδας (7.5) δεν διαθέτει τις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

µελέτης δύο εσωτερικές τσέπες. 
2. Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος 
 
3. Χαράλαµπος Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε. 
3.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
• ∆εν προκύπτει το πρόσωπο το οποίο υπογράφει το Τ.Ε.Υ.∆. αφού δεν υπάρχει το ονοµατεπώνυµο 

στη θέση της υπογραφής προκειµένου να ελεγχθεί το δικαίωµα υποβολής προσφοράς σύµφωνα µε 
το καταστατικό της εταιρείας ή µε κάποια απόφαση µετά από συνεδρίαση του διοικητικού της 
συµβουλίου. Το πρόσωπο που υπογράφει πρέπει να δύναται να δεσµεύει την εταιρεία µε την εν 
λόγω προσφορά κάτι το οποίο στην προκειµένη περίπτωση δεν δύναται να επιβεβαιωθεί καθώς δεν 
προκύπτει από την υπογραφή και µόνον.  

3.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
• Στα γάντια δερµατοπάνινα (1.1) τα συνοδευτικά φυλλάδια έχουν πρότυπα ΕΝ 388 τα 3223 (υστερεί 

σε διάσχιση), το προσκοµισθέν είδος 2133 (υστερεί σε τριβή και διάσχιση) ενώ η µελέτη απαιτεί 
τουλάχιστον 3142. ∆ηλαδή δεν καλύπτονται τα πρότυπα ούτε στα έντυπα ούτε στο προσκοµισθέν 
είδος. Επίσης δεν υπάρχει η επιπλέον ενίσχυση δέρµατος η οποία θα καλύπτει το µικρό δάκτυλο 
όπως αυτή υπάρχει για τον αντίχειρα και το δείκτη. 

• Τα γάντια από PVC (1.2) δεν καλύπτουν τα πρότυπα για διάσχιση καθώς το προσφερόµενο είδος 
έχει πρότυπα ΕΝ 388 τα 4211 ενώ η µελέτη απαιτεί τουλάχιστον 4121. 

• Τα γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο (1.4) σύµφωνα µε το προσφερόµενο είδος δεν καλύπτουν τα 
πρότυπα για διάτρηση καθώς το προσφερόµενο είδος έχει πρότυπα ΕΝ 388 τα 4121 ενώ η µελέτη 
απαιτεί τουλάχιστον 3122. 

• Στο προσφερόµενο κράνος (2.1) οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος δεν  είναι από 
συνθετικές ίνες αλλά από σκληρό πλαστικό, η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα δεν γίνεται µε κοχλία 
µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί, στον ιµάντα προσώπου δεν υπάρχει 
ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται και δεν υπάρχουν 
οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 

• ∆εν έχει προσκοµισθεί ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.3). 
• Στο κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (3.4) και όσον αφορά το 

κράνος οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος δεν  είναι από συνθετικές ίνες αλλά από σκληρό 
πλαστικό, η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα δεν γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται 
αφού έχει φορεθεί, στον ιµάντα προσώπου δεν υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία 
να αντικαθίσταται και να πλένεται και δεν υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την 
κυκλοφορία του αέρα. 

• Στα γυαλιά για οξυγονοκολλητές (3.6) δεν υπάρχουν τυπωµένες οι προδιαγραφές και τα πρότυπα 
ούτε στους οπτικούς δίσκους ούτε στο σκελετό. 

• ∆εν έχει προσκοµιστεί µάσκα ολόκληρου προσώπου (4.3) 
• Το προσφερόµενο ανακλαστικό γιλέκο (5.1) είναι 100% πολυεστερικό και δεν έχει τη σύνθεση των 

προδιαγραφών της µελέτης 15% βαµβάκι και 85% πολυεστέρας. 
• Στην αδιάβροχη ποδιά (5.2) δεν υπάρχουν προδιαγραφές και ακολουθούµενα πρότυπα. 
• Στο σκάφανδρο το ένα από τα δύο δείγµατα (6.2) δεν έχει προστατευτικό δακτύλων. 
• Τα προσφερόµενα αρβύλα ασφαλείας (6.3) δεν διαθέτουν σύστηµα ταχείας απελευθέρωσης  
• Το προσφερόµενο είδος σαµπό (6.4) έχει ραφές και είναι παπούτσι σε αντίθεση µε τις 

προδιαγραφές της µελέτης. 
• Στον προσφερόµενο αντανακλαστικό κώνο σήµανσης (7.4) δεν υπάρχουν προδιαγραφές και 

πρότυπα ενώ το ύψος (0,43 εκ.) και το βάρος (περί τα 0,5 χγρ.) δεν συµφωνούν µε τις απαιτήσεις 
της µελέτης. 

• Στην προσφερόµενη νιτσεράδα (7.5) το σακάκι δεν έχει διπλή πατιλέτα ούτε δύο εσωτερικές 
τσέπες. 

• ∆εν προσκοµίστηκε καπέλο (7.6). 
4. Πασχαλίδης Παντελής 
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4.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
• Στο Τ.Ε.Υ.∆. στο µέρος ΙΙ και στις «Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του 

οικονοµικού φορέα» εκλείπουν πληροφορίες όπως ηµεροµηνία και τόπος γέννησης και ταχυδροµική 
διεύθυνση καθώς όλες οι άλλες πληροφορίες όπως ονοµατεπώνυµο, θέση/ενεργών υπό την 
ιδιότητα, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο λαµβάνονται από την προηγούµενη σελίδα εκ του 
γεγονότος ότι πρόκειται για ατοµική επιχείρηση. 

4.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
• Στα γάντια δερµατοπάνινα (1.1) δεν υπάρχει η επιπλέον ενίσχυση δέρµατος η οποία θα καλύπτει το 

µικρό δάκτυλο όπως αυτή υπάρχει για τον αντίχειρα και το δείκτη. 
• Το προσφερόµενο ανακλαστικό γιλέκο (5.1) είναι 100% πολυεστερικό και δεν έχει τη σύνθεση των 

προδιαγραφών της µελέτης 15% βαµβάκι και 85% πολυεστέρας. 
• Τα προσφερόµενα αρβύλα ασφαλείας (6.3) δεν διαθέτουν σύστηµα ταχείας απελευθέρωσης. 
• Στην προσφερόµενη νιτσεράδα (7.5) το σακάκι δεν έχει δεύτερη εσωτερική τσέπη. 
 
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για 
τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριµένα: 
α. Η προσφορά του «Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος» είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
β. Οι προσφορές των 1.«ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.», 2. «Χαράλαµπος Καζαντζίδης & 
Σια Ο.Ε.» και 3. «Πασχαλίδης Παντελής» δεν είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης της εν λόγω προµήθειας. 
 
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά 
τα παραπάνω. Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α των διαµορφώνονται ως εξής: 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική 

προσφορά σε ευρώ 
1. Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος 25.475,18 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 26052/30-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 777/5-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο 
Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη του Prostasia Safety Equipment Καπράγκος Χρήστος ως προσωρινού αναδόχου της 
«προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018» γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.  
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…. » 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
     Αριθµ. Αποφ. 7/2019 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του Ν.4412/2016. 
2. Το Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
3. Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 
363/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 Απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο).  
4. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 
5. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003952464 
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6. την υπ’αριθµ. 777/23560/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 & 2 αριθµούς 
καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων µε Α∆ΑΜ 18REQ003954227 για το έτος 2018 

7. την υπ’αριθµ. 53/673/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµούς 
καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 2019 

8. την αριθµ. µελ. 4/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος –καθαριότητας και ποιότητας Ζωής 
9. την υπ΄αρίθµ 184/2018 Α.Ο.Ε & την υπ’αριθµ. 26052/30-11-2018 (18PROC004099056) διακήρυξη 
10. το υπ’ αριθ. 27209/14-12-2019 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών της Επιτροπής διαγωνισµού 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ. 27209/14-12-2019 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για 
την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας έτους 2018», αριθµ µελ 4/2018, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης.  
 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό: 

Α. απορρίπτοντας τις προσφορές των 1.«ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. Καραγιάννης Ν. & Σια Ο.Ε.», 2. «Χαράλαµπος 
Καζαντζίδης & Σια Ο.Ε.» και 3. «Πασχαλίδης Παντελής», καθώς δεν είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης της εν λόγω προµήθειας και 

Β. αναδεικνύοντας προσωρινό ανάδοχο- µειοδότη για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018»  τον  Prostasia Safety Equipment Καπράγκος 
Χρήστος, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ήτοι 25.475,18 € µε ΦΠΑ. 

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 7/2019. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Βύρλιος Μάρκος 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Φώτιος Ιορδανίδης  
 Στέφανος Μπίγγας  
 Γεωργιος Καραϊσκος                        
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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