
 
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 9ην του μηνός Μαΐου  του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

09.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  6430/5-5-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης  και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα 

μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής  και  Χαροκόπος 

Παντελής. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της 

τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση 

του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 

(ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 
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σύμβουλοι κ.κ.  Γκιζελή Αλίκη  και Παπαχρόνης Γεώργιος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η 

κ. Μάντακα Στυλιανή. 

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»  του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Με την 331/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΠ9ΩΗ8-ΕΥΓ) εγκρίθηκαν: 

η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας, οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.21/2021 μελέτης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ.18817/03-12-2021 διακήρυξη Δημάρχου, 

η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009660099) και 

δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας αύξοντα 

αριθμό συστήματος: 143540. Επιπλέον, η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» 

(ΑΔΑ: ΩΗΧΚΩΗ8-09Σ), στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και στην 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ». Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εγγράφων της 

σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 20/12/2021 και ώρα: 

17:00.  

Ωστόσο, κατόπιν της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 15/12/2021 

και σε εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ.πρωτ.43492/08-12-2021 ανακοίνωση της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων, λόγω του επείγοντος του θέματος, με την υπ’ αριθμ.πρωτ.19503/14-12-2021 απόφαση 

Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 21PROC009738567, ΑΔΑ: 6ΛΗ0ΩΗ8-Ζ3Φ) εγκρίθηκε η μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

προσφορών του εν εξελίξει διαγωνισμού, ως εξής: 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίστηκε η 5η Ιανουαρίου 

2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00. 

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2022, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.  

Η ως άνω απόφαση Δημάρχου, πέραν της ανάρτησης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ στις 

14/12/2021, κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω  της λειτουργικότητας 

http://www.promitheus.gov.gr/


 
 

«Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και  καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

κατά την ίδια ημερομηνία. Ακολούθως,  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.369/15-12-2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε8ΕΩΗ8-ΖΒΕ). 

Βάσει των ανωτέρω, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», έγινε στις 

10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, υπέβαλε για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή το 1ο 

πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που υποβλήθηκαν και ελέγχου προσκόμισης 

της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 

3.1.2 της υπ’ αριθμ.πρωτ.18817/03-12-2021 διακήρυξης. Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό, η 

Επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως απαράδεκτης, λόγω παράλειψης προσκόμισης της απαιτούμενης 

εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το ως άνω πρακτικό με την υπ’ αριθμ.56/2022 απόφασή 

της (ΑΔΑ: 65ΚΟΩΗ8-ΚΥ3). Η εν λόγω απόφαση, κοινοποιήθηκε στις 28-02-2022 σε όλους τους 

προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι παρήλθε άπρακτος ο χρόνος άσκησης προσφυγών κατά της εν λόγω 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών,  η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το 2ο πρακτικό (ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών), το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει 

ως εξής:  

«Στη Φιλοθέη την 03/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Καλλιγά 31 η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. πρωτ.: 12778/12-8-2021 (αρ. απόφ. 227/6-8-2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής) προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 

προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με αριθμό Διακήρυξης 

18817/03-12-2021 η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. : 143540  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009660099. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Καλλιόπη Τοκάτογλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος  

2) Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ  Διοικητικός - Μέλος  

3) Διονύσιος Λεονταρίτης  Διοικητικός Τ.Ε. –Μέλος 



 
 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη και 
την με αρ. πρωτ. 19503/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ 21PROC009738567), η 
05/01/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών η 10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» των προσφορών, την Δευτέρα 10/01/2022  
και ώρα 13:00, συντάσσοντας  το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, με το 
οποίο πρότεινε, προς την οικονομική Επιτροπή, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού 
φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως απαράδεκτης,  λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.1. της διακήρυξης, διότι 
παρέλειψε την προσκόμιση του πρωτότυπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο 
¨Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ¨ και αριθ. 143540.  

2. Η Οικονομική Επιτροπή με την 56/23-2-2022 απόφασή της (ΑΔΑ: 65ΚΟΩΗ8-ΚΥ3) ενέκρινε: 

 Το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου προσκόμισης 
της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της υπ΄ αρ. πρωτ. 18817/3-12-
2021 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 

 Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως 
απαράδεκτης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, λόγω παράλειψης 
προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης , 
με την προσφορά του. 

 
3. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης δεν κατετέθη 
προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 
 
4. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στο Πρωτόκολλό του Δήμου, 
σε έντυπη μορφή και σε κλειστό – ους φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας 
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 
της Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της με αρ. 21/2021 μελέτης, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν δείγματα των προς προμήθεια ειδών. 
 
5. Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, ο φάκελος του οικονομικού φορέα «BRINX 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. πρωτ. 45/04-01-2022, ο οποίος 
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.  
Επίσης η αναφερόμενη Εταιρεία με το αρ. πρωτ. 132/05-01-2022 έγγραφό της κατέθεσε 
δείγματα των μέσων ατομικής προστασίας. 
 
6. Κατόπιν η Επιτροπή,  προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχων. Ο 
διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής: 
 
 

Επωνυμία Προμηθευτή: BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

Διεύθυνση e-mail: brinx@brinx.gr 
Αριθμός - Α/Α Συστήματος: 143540 
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ_signed 1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ_signed.p
df 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

2.ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 12.446 (04-
01-2021) 

2.ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 
12.446 (04-01-
2021).pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

3.27-12-2021 
ΓΕΝ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

3.27-12-2021 
ΓΕΝ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

4.27-12-2021 
ΠΙΣΤ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

4.27-12-2021 
ΠΙΣΤ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σ.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

5.Υ.Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ_signed 

5.Υ.Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

6.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

7.ΕΕΕΣ_signed_signed_signe
d 

7.ΕΕΕΣ_signed_signed
_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

8.03-01-2022 
ΠΙΣΤ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

8.03-01-2022 
ΠΙΣΤ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Υ.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

9.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΠ 2018-
2019-2020_signed 

9.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΠ 
2018-2019-
2020_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

10.ISO ΤΗΣ BRINX 
(9001,14001,45001) 

10.ISO ΤΗΣ BRINX 
(9001,14001,45001).pd
f 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

11.ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed 

11.ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.p
df 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

12.Δ.Α. ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ_signed 12.Δ.Α. 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ_signed.p
df 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

13.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

13.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

14.Υ.Δ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed 

14.Υ.Δ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_sign
ed.pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

15.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed 

15.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_signed.
pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

16.Υ.Δ. ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ_signed 

16.Υ.Δ. ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ_signed.p

ΟΧΙ 



 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

df 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

17.Υ.Δ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_signed 

17.Υ.Δ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_signed.
pdf 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

ΜΕΣΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.rar 

ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

ΦΕΚ ΦΕΚ.rar ΟΧΙ 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
/Τεχνική Προσφορά 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.
pdf 

ΟΧΙ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

   Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη διακήρυξη και την υπ’ αρ. 21/2021 
μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

ΝΑΙ ΝΑΙ Δικαιολογητικά / Τεχνική 



  

 
 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
από τον οικονομικό φορέα, μονογράφτηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
 
8. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβλήθηκαν, από 
τον οικονομικό φορέα «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εξέτασε το 
περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών. 
Από τον έλεγχο του υποβληθέντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) προέκυψε ότι ο 
οικονομικός φορέας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε όλα τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία κρίνονται πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
 
9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, 
του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 
Από των έλεγχο των τεχνικών προσφορών του Οικονομικού φορέα «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προέκυψε ότι, υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και καλύπτουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.  
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 18817/03-12-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 

Στις 04-05-2022 η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς του προσφέροντος, του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και ακολούθως συνέταξε το 3ο πρακτικό (αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Στη Φιλοθέη στις 04/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο 
Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Καλλιγά 31 η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 12778/12-8-2021 (αρ. 
απόφ. 227/6-8-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση 
της Οικονομικής προσφοράς που κατατέθη στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με 
αριθμό Διακήρυξης 18817/03-12-2021 η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. : 143540  αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009660099. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Καλλιόπη Τοκάτογλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος  

2) Ευστάθιος Καλογερόπουλος ΔΕ  Διοικητικός - Μέλος  

3) Διονύσιος Λεονταρίτης  Διοικητικός Τ.Ε. –Μέλος 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των προσφορών, την Δευτέρα 
10/01/2022  συντάσσοντας  το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, με το οποίο 
πρότεινε, προς την οικονομική Επιτροπή, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως 
απαράδεκτης,  λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  και 



  

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.1. της διακήρυξης, διότι παρέλειψε την προσκόμιση του πρωτότυπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του 
ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο ¨Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ¨ και αριθ. 143540.  

2. Η Οικονομική Επιτροπή με την 56/23-2-2022 απόφασή της (ΑΔΑ: 65ΚΟΩΗ8-ΚΥ3) ενέκρινε: 

 Το 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου προσκόμισης της 
απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της υπ΄ αρ. πρωτ. 18817/3-12-2021 διακήρυξης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 

 Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ως απαράδεκτης σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης της απαιτούμενης εγγύησης 
συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης , με την προσφορά του. 
 
3. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης δεν κατετέθη προδικαστική 
προσφυγή σύμφωνα με  Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 
 
4. Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβλήθηκαν, από τον οικονομικό φορέα 
«BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και προέκυψε ότι υπέβαλε όλα τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία κρίθηκαν πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Επίσης 
από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω Οικονομικός φορέας υπέβαλε 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή συνέταξε στις 03/05/2022  το 2ο 
πρακτικό αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς,  με το οποίο 
πρότεινε, προς την οικονομική Επιτροπή, την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «BRINX 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
5. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του 
προσφέροντος, του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά. 
 
6. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έχει ως 
εξής: 
 
 

 
Επωνυμία Προμηθευτή: 

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Α/Α Συστήματος: 143540 
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18817/03-12-2021 

Αριθμός Προσφοράς: 253359 
 

        ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Οικονομική Προσφορά ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

Οικονομική Προσφορά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 



  

Α/
Α 

Α/Α 

Γρα
μ. 

ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 35113400-3  
Ρούχα 
προστασίας 
και ασφαλείας 

Απροσδ
ιόρισ. 

1 102369.14 102.369,14 0 0,00 102.369,14 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 102.369,14  0,00 102.369,14 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 102.369,14 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  
ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ. 

 

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανέρχεται στο ποσό των 102.369,14 € πλέον ΦΠΑ 6% για τα είδη με α/α 8 , 9 και 23 

(=757,30 €) και 24% για τα λοιπά είδη (=21.539,40 €) δηλ. στο συνολικό ποσό των 124.665,84 ευρώ. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 18817/03-12-2021 Διακήρυξη Δημάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. το 2ο πρακτικό (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 
Την ανάδειξη της εταιρείας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως 
προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική 

Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και 

διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016.» 

Βάσει των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει:  

1. Το 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 

του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας  

2. Το 3ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού. 



  

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, η προσφορά του οποίου 

ανέρχεται στο ποσό των 102.369,14 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 6% για τα είδη με α/α 8 , 9 και 23 (=757,30 

€) και 24% για τα λοιπά είδη (=21.539,40 €) δηλ. στο συνολικό ποσό των 124.665,84 ευρώ. 

 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 

ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαn με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18817/03-12-2021 Διακήρυξη Δημάρχου, 

6. Τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009660099, 

7. Τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 143540 

για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43492/08-12-2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 

Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19503/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου, 

10. Τις  υπ΄αριθμ. 331/2021, 369/2021 και 56/2022  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

11. Το από 10/01/2022 10 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της αρμόδιας επιτροπής, 

12. Το από 03/05/2022 20 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, 

13. Το από 04/05/2022 30 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, 

14. Την υπ΄αριθμ. 21/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Eγκρίνει:  

1. Το 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 

του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας  

2. Το 3ο πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού. 



  

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, η προσφορά του οποίου 

ανέρχεται στο ποσό των 102.369,14 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 6% για τα είδη με α/α 8 , 9 και 23 (=757,30 

€) και 24% για τα λοιπά είδη (=21.539,40 €) δηλ. στο συνολικό ποσό των 124.665,84 ευρώ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 137/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

9ην Μαΐου 2022 

Ψυχικό, 11-5-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                        ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


