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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  415/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», 

αριθμ.μελ.41/20. Οριστική Κατακύρωση Μέρους Αποτελέσματος Διαγωνισμού. 

 
Σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00,  η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23151/17-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 

3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ήταν 
οι :  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) 
Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Έκτακτο θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

                                                 
 
Ιστορικό Δημοπράτησης 
 
Με την με αριθμ. 233/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞΣΔΩΨΕ-7ΕΖ) εγκρίθηκε η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 444-

447/19-08-20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω08ΜΩΨΕ-ΞΗ2, 6ΝΟΟΩΨΕ-ΨΦ9, 6ΕΓ7ΩΨΕ-ΚΕ3, 6ΘΙΕΩΨΕ-

ΠΕΠ), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 

του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1211/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007265310/04-09-20. 

Η ανάθεση αφορούσε την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 73.239,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.997,10€,  ΦΠΑ: 13.241,90€).  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωριστά για την προκηρυχθείσα ωστόσο ποσότητα κάθε είδους (αριθμός τμημάτων 40). 
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Με την με αριθμό 327/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 69ΡΚΩΨΕ-0ΔΧ) αποφασίστηκε η ματαίωση 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τμημάτων διαγωνισμού, δεδομένου ότι καμία από τις υποβληθείσες 

προσφορές δεν ήταν κατάλληλη, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/16. Με την με αριθμό 384/20 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ1ΛΡΩΨΕ-Τ70), αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 του 

ν.4412/16, των υπολειπόμενων τμημάτων του διαγωνισμού. Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων στάλθηκε η με 

αριθμό 22063/02-12-20 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς. 

Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 08-12-20, κατατέθηκε ένας (1) φάκελος υποψήφιου αναδόχου και 

συγκεκριμένα από την εξής εταιρία: 

1. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ε.Ε., αριθμ.πρωτ. προσφ. 22340/08-12-20 

Σύμφωνα με το από 08-12-20 πρακτικό, η επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

Α) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κατέθεσε προσφορά για τα ακόλουθα τμήματα: 

Τμήματα-Είδος Οικονομικός Φορέας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Γάντια συγκολλητών (1.6) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

2 Γάντια μονωτικά (1.7) ζεύγος Δεν κατατέθηκε προσφορά 

3 Γάντια προστασίας από δονήσεις-κραδασμούς (1.8) ζεύγος ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

4 Γυαλιά - μάσκα τύπου googgles (3.1) Δεν κατατέθηκε προσφορά 

5 Ασπίδιο προστασίας από υγρά (3.4) Δεν κατατέθηκε προσφορά 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

6 Ποδιές συγκολλητών (5.2) Δεν κατατέθηκε προσφορά 

7 Μανίκια συγκολλητών (5.3) ζεύγος ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

8 Στολές προστασίας από χημικά (5.5) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

9 Νιτσεράδες (5.10) σακάκι/παντελόνι ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π. 

10 Προσαρτήματα ασφαλείας (7.4) ζεύγος Δεν κατατέθηκε προσφορά 

11 
Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος (Ολόσωμες εξαρτήσεις, 
ανακόπτες, αποσβεστήρες) (7.5) ΣΕΤ 

Δεν κατατέθηκε προσφορά 

12 Αντιολισθητικά καρφιά παπουτσιών για χιόνι και πάγο (7.7 ) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

13 Ισοθερμική θήκη μπουκαλιού 1,5 L με ιμάντα μεταφοράς (7.8) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

14 Ισοθερμικό δοχείο νερού με βρυσάκι 8,0 L (7.9) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 

15 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (1.5) κουτί 100 τεμ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

16 Φιλτρομάσκα FFP1 με βαλβίδα (4.1) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

17 Μάσκα υφασμάτινη πλενόμενη (4.5) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 

 

Β)  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία κατατέθηκαν από την παραπάνω εταιρία ήταν σύμφωνα με το άρθρο 

2.4.3.1 της διακήρυξης 

 

Γ) Τεχνικές Προσφορές 

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίστηκε αποκλειστικά στα δείγματα τα οποία είχαν 

κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα. 

Μετά τον έλεγχο των δειγμάτων, η επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1.) Για την εταιρία ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 
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Α/Α Τμήματα-Είδος Μελέτη Προσφορά Αποτέλεσμα/Παρατηρήσεις 

1 5 
Γάντια συγκολλητών (1.6) 

  Δεκτό 

3 7 
Γάντια προστασίας από δονήσεις-
κραδασμούς (1.8) ζεύγος 

  Δεκτό 

7 18 
Μανίκια συγκολλητών (5.3) ζεύγος 

  Δεκτό 

8 20 
Στολές προστασίας από χημικά (5.5) 

  Δεκτό 

9 25 
Νιτσεράδες (5.10) σακάκι/παντελόνι 

  Δεκτό 

12 35 
Αντιολισθητικά καρφιά παπουτσιών 
για χιόνι και πάγο (7.7 ) 

Στερέωση με 

ιμάντα που 

σφίγγει και 

κλείνει με 

κούμπωμα 

velkro 

Όχι Στερέωση με 

ιμάντα που σφίγγει 

και κλείνει με 

κούμπωμα velkro 

Δεκτό 

13 36 
Ισοθερμική θήκη μπουκαλιού 1,5 L 
με ιμάντα μεταφοράς (7.8) 

  Δεκτό 

14 37 
Ισοθερμικό δοχείο νερού με βρυσάκι 
8,0 L (7.9) 

  Δεκτό 

15 38 
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (1.5) 
κουτί 100 τεμ. 

  Δεκτό 

16 39 Φιλτρομάσκα FFP1 με βαλβίδα (4.1)   Δεκτό 

17 40 Μάσκα υφασμάτινη πλενόμενη (4.5) 

Ρινικό έλασμα, 

πλύσιμο στους 

95ο  

Όχι Ρινικό έλασμα, 

πλύσιμο στους 60ο 

Δεκτό 

 

 

Με βάσει τα παραπάνω, ο πίνακας ανά τμήμα και ανά οικονομικό φορέα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ 
 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1 Γάντια συγκολλητών (1.6) ok 

3 
Γάντια προστασίας από δονήσεις-κραδασμούς 
(1.8) ζεύγος 

ok 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  

7 Μανίκια συγκολλητών (5.3) ζεύγος ok 

8 Στολές προστασίας από χημικά (5.5) ok 

9 Νιτσεράδες (5.10) σακάκι/παντελόνι ok 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π.  

12 
Αντιολισθητικά καρφιά παπουτσιών για χιόνι 
και πάγο (7.7) 

    ok 

13 
Ισοθερμική θήκη μπουκαλιού 1,5 L με ιμάντα 
μεταφοράς (7.8) 

   ok 

14 
Ισοθερμικό δοχείο νερού με βρυσάκι 8,0 L 
(7.9) 

  ok 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ  

15 
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (1.5) κουτί 100 
τεμ. 

  ok 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ  

16 Φιλτρομάσκα FFP1 με βαλβίδα (4.1)   ok 

17 Μάσκα υφασμάτινη πλενόμενη (4.5)   ok 

 

 

Στην συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η οποία ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΕ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Γάντια συγκολλητών (1.6) 115,50 

3 Γάντια προστασίας από δονήσεις-κραδασμούς (1.8) ζεύγος 220,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

7 Μανίκια συγκολλητών (5.3) ζεύγος 245,00 

8 Στολές προστασίας από χημικά (5.5) 1.648,00 

9 Νιτσεράδες (5.10) σακάκι/παντελόνι 4.560,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 : ΑΛΛΑ Μ.Α.Π. 

12 Αντιολισθητικά καρφιά παπουτσιών για χιόνι και πάγο (7.7 ) 2.288,00 

13 
Ισοθερμική θήκη μπουκαλιού 1,5 L με ιμάντα μεταφοράς 
(7.8) 

2.047,00 

14 Ισοθερμικό δοχείο νερού με βρυσάκι 8,0 L (7.9) 900,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 

15 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (1.5) κουτί 100 τεμ. 4.873,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

16 Φιλτρομάσκα FFP1 με βαλβίδα (4.1) 225,00 

17 Μάσκα υφασμάτινη πλενόμενη (4.5) 1.003,00 

 

 

Με βάσει τα παραπάνω, εκδόθηκε η με αριθμ. 412/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΧΞΩΨΕ-ΡΥΣ), 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ  ορίσθηκε 

ως προσωρινός ανάδοχος σε ορισμένα από τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι κατέθεσε τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 

διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη πρόσκληση στην ανωτέρω  εταιρία προκειμένου να υποβάλει τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην με αριθμό 1211/20 διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

ΑΔΑ: ΨΖ0ΥΩΨΕ-83Δ



5 
 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 21/12/20 πρακτικό 

σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για οριστικούς αναδόχους την εταιρία ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΕ, δεδομένου 

ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την με αριθμό 1211/20 διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα 
του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16 

7.  Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” 

8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
10. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 
11. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 

Β) Των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής. 

1. Την με αριθμ. 41/20 μελέτη από το Τμήμα Συντήρησης Έργων και Αποθήκης Υλικών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.  

2. Το με αριθμό 13146/28-07-20 Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας- 
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 20REQ007148976/06-08-20) 

3. Τις με αριθμ.444-447/19-08-20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω08ΜΩΨΕ-ΞΗ2,6ΝΟΟΩΨΕ-ΨΦ9, 
6ΕΓ7ΩΨΕ-ΚΕ3, 6ΘΙΕΩΨΕ-ΠΕΠ). 

4. Την 233/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞΣΔΩΨΕ-7ΕΖ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

5. Την με αριθμ.1211/20 διακήρυξη του διαγωνισμού 
6. Την με αριθμό 384/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1ΛΡΩΨΕ-Τ70), αναφορικά με την προσφυγή 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους αρχικούς όρους της διακήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του 4412/16. 

7. Την με αριθμό 22063/02-12-20 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
8. Την με αριθμ.412/17-12-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΧΞΩΨΕ-ΡΥΣ) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης 
9. Την με αριθμ. 23266/18-12-20 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
10. Τον με αριθμό πρωτ.  23335/21-12-20 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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11. Το από 21/12/20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 
Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 21/12/20  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Β) Την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» ως εξής: 

- Για το είδος Γάντια συγκολλητών (1.6),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης 

με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με προσφερόμενη τιμή 

115,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 143,22€. 

- Για το είδος Γάντια προστασίας από δονήσεις-κραδασμούς (1.8) ζεύγος,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 

800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310522667 με προσφερόμενη τιμή 220,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 272,80€. 

- Για το είδος Μανίκια συγκολλητών (5.3) ζεύγος,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 245,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 303,80€. 

- Για το είδος Στολές προστασίας από χημικά (5.5),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 1.648,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 2.043,52€. 

-  Για το είδος Νιτσεράδες (5.10) σακάκι/παντελόνι,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 4.560,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 5.654,40€. 

- Για το είδος Αντιολισθητικά καρφιά παπουτσιών για χιόνι και πάγο (7.7 ),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 

800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310522667 με προσφερόμενη τιμή 2.288,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 2.837,12€. 

- Για το είδος Ισοθερμική θήκη μπουκαλιού 1,5 L με ιμάντα μεταφοράς (7.8),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 

800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310522667 με προσφερόμενη τιμή 2.047,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 2.538,90€. 

- Για το είδος Ισοθερμικό δοχείο νερού με βρυσάκι 8,0 L (7.9),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, 

Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 1.116,00€. 

- Για το είδος Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (1.5) κουτί 100 τεμ.,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, 

Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 4.873,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό 5.165,38€. 

- Για το είδος Φιλτρομάσκα FFP1 με βαλβίδα (4.1),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 225,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό 238,50€. 
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- Για το είδος Μάσκα υφασμάτινη πλενόμενη (4.5),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 1.003,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό 1.063,18€. 

Δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει το από 21/12/20  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Β) Εγκρίνει την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» ως εξής: 

- Για το είδος Γάντια συγκολλητών (1.6),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης 

με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με προσφερόμενη τιμή 

115,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 143,22€. 

- Για το είδος Γάντια προστασίας από δονήσεις-κραδασμούς (1.8) ζεύγος,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 

800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310522667 με προσφερόμενη τιμή 220,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 272,80€. 

- Για το είδος Μανίκια συγκολλητών (5.3) ζεύγος,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 245,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 303,80€. 

- Για το είδος Στολές προστασίας από χημικά (5.5),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 1.648,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 2.043,52€. 

-  Για το είδος Νιτσεράδες (5.10) σακάκι/παντελόνι,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 4.560,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 5.654,40€. 

- Για το είδος Αντιολισθητικά καρφιά παπουτσιών για χιόνι και πάγο (7.7 ),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 

800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310522667 με προσφερόμενη τιμή 2.288,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 2.837,12€. 

- Για το είδος Ισοθερμική θήκη μπουκαλιού 1,5 L με ιμάντα μεταφοράς (7.8),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 

800846740, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 

2310522667 με προσφερόμενη τιμή 2.047,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 2.538,90€. 

- Για το είδος Ισοθερμικό δοχείο νερού με βρυσάκι 8,0 L (7.9),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, 

Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 1.116,00€. 
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- Για το είδος Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (1.5) κουτί 100 τεμ.,  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, 

Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 4.873,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό 5.165,38€. 

- Για το είδος Φιλτρομάσκα FFP1 με βαλβίδα (4.1),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 225,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό 238,50€. 

- Για το είδος Μάσκα υφασμάτινη πλενόμενη (4.5),  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ EE με ΑΦΜ 800846740, Δ.Ο.Υ Α’ 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Μαζαράκη 6 & Καβάλας ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310522667 με 

προσφερόμενη τιμή 1.003,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό 1.063,18€. 

Δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως 

η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών 

και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 

της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) 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. 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 1211/20 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  415/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  21.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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