
Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  21-05-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo  Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Μαΐου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 08:15 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 17434/17-

05-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα

από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.,

5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Μπάκουλης Δημ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ  209  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  τo  5ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – Επαναληπτικός διαγωνισμός για τα είδη με α/α 7, 15, 18, 19 και 21 της αρ.

40/2018 μελέτης δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 12.925,76€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει  στα  μέλη της  Επιτροπής την  αριθμ.  5/15/2019

απόφασή  της,  με  την  οποία εγκρίθηκε  το  από  28-01-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και

αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  της  επιτροπής  αξιολόγησης του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 60408 για σύναψη

δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.),  ανακηρύχθηκε προσωρινός  ανάδοχος  του  ανωτέρω  διαγωνισμού  προμήθειας  ο

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «BRINX A.E.» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος

τον αριθμό 113185 για την προμήθεια των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
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17,  20,  22,  23  της  αριθμ.  31294/17-9-2018  διακήρυξης  διαγωνισμού  και  της  αριθμ.  40/2018

μελέτης,  με  συνολικό  ποσό  προσφοράς  τα  44.110,82€  πλέον  Φ.Π.Α.  και  τα  54.697,42€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας

σύμβασης της προμήθειας των ειδών με α/α 7, 15, 18, 19 και 21 της αρ. 40/2018 μελέτης, για τα

οποία  ο  διαγωνισμός  κηρύχθηκε  άγονος  με  την  αριθμ.  607/2018  απόφαση  Οικονομικής

Επιτροπής,  δημοπρατούμενου  προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά  12.925,76€

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.), επανεγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  τα  τεύχη

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτης, ορίστηκε η με

ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση των ειδών με α/α 7,

15,  18,  19  και  21  της  εν  λόγω  προμήθειας  και  επανακαθορίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  του

διαγωνισμού.  Στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθμ. 11930/4-4-2019 διακήρυξη διαγωνισμού, με την

οποία  ορίστηκε  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στον  ως  άνω  επαναληπτικό

ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  η  22-04-2019.   Ο  διαγωνισμός  έλαβε  αύξοντα  αριθμό

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 72665.

  Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπόψη  της  Επιτροπής  το  από  30-04-2019  πρακτικό

αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα κι έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ. 7,15,18,19,21

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην Κόρινθο,  την  30-4-2019,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 10:00,  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.  2/2/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου  να
αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 72665 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό της υπ. αριθ. 11930/ 04-04-2019 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη 

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος

Η επιτροπή αφού  έλαβε  υπόψη της  την  υπ.  αριθ.  11930/  04-04-2019  διακήρυξη  του  Δήμου
Κορινθίων,  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και  το  νομικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον  εν  λόγω διαγωνισμό,
παρατηρεί τα εξής:
Ο  διαγωνισμός  της  προαναφερόμενης  διακήρυξης  διεξήχθη  ηλεκτρονικά,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον
αριθμό  72665.  Η καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη
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διακήρυξη η 22-4-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30-
4-2019 και ώρα 10:00.
Στη  συνέχεια  η  επιτροπή,  για  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των προσφορών,  συνδέθηκε  στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια,  (όνομα χρήστη και  κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),  του
τακτικού μέλους  της,  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  72665 και  διαπίστωσε  ότι  αφενός ο
διαγωνισμός  ήταν  χαρακτηρισμένος  από  το  σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. ότι στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
2. το άρθρο 32 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ. 2, σύμφωνα με την οποία: «Η

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται
για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  σε  οποιαδήποτε  από  τις
κατωτέρω  περιπτώσεις:  α)  εάν,  ύστερα  από  ανοικτή  ή  κλειστή  διαδικασία  είτε  δεν
υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  ή  αίτηση  συμμετοχής  είτε  καμία  από  τις  υποβληθείσες
προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική
έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της […]».

εισηγείται:

(Α) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο

(Β)  την  έγκριση  της  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  κατά  τα
οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα,
συνολικού προϋπολογισμού 12.925,76€: 

ΤΜΗ-
ΜΑ

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟ
-
ΤΗΤΑ 
1ου 
έτους

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 
2ου 
έτους

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
1ου έτους 
(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
2ου έτους 
(€)

ΦΠΑ 1ου 
έτους (€)

ΦΠΑ 2ου 
έτους (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 1ου 
έτους

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 
2ου έτους

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 2 ετών

ΓΥΑΛΙΑ
7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΤΕΜ. 168 168 2,00 336,00 336,00 80,64 80,64 416,64 416,64 833,28

15 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜ. 87 90 40,00 3.480,00 3.600,00 835,20 864,00 4.315,20 4.464,00 8.779,20
18 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ
ΤΕΜ. 42 50 10,00 420,00 500,00 100,80 120,00 520,80 620,00 1.140,80

19 ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

ΤΕΜ. 8 2 170,00 1.360,00 340,00 326,40 81,60 1.686,40 421,60 2.108,00

21 ΜΑΣΚΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

ΤΕΜ. 1 1 26,00 26,00 26,00 6,24 6,24 32,24 32,24 64,48

ΣΥΝΟΛΟ 5.622,00 4.802,00 1.349,28 1.152,48 6.971,28 5.954,48 12.925,76

ΣΥΝΟΛΟ 2
ετών

10.424,00 2.501,76 12.925,76 12.925,76

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: (Α) την έγκριση του  από 30-04-2019 πρακτικού

αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια,

(Β) την  κήρυξη  του  διαγωνισμού  ως  άγονου,  καθώς  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  στον

διαγωνισμό, κι ως εκ τούτου τη ματαίωσή του, (Γ) την έγκριση της διεξαγωγής της διαδικασίας με

διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  32  του

ν.4412/2016, για την ανάθεση των ειδών  με α/α 7, 15, 18, 19 και 21 της αρ. 40/2018 μελέτης
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δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 12.925,76€ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 30-04-2019 πρακτικό

της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής

αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως

ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει  το  από  30-04-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών  της  επιτροπής

αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 72665 για σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  –  Επαναληπτικός

διαγωνισμός  για  τα  είδη  με  α/α  7,  15,  18,  19  και  21  της  αρ.  40/2018  μελέτης

δημοπρατούμενου  προϋπολογισμού  μελέτης  για  τα  είδη  αυτά  12.925,76€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Κηρύσσει άγονο τον εν θέματι διαγωνισμό, διότι δεν υποβλήθηκε σε αυτόν κάποια προσφορά,

και ως εκ τούτου ματαιώνει τον διαγωνισμό για το σύνολο της εν λόγω προμήθειας, όπως ακριβώς

και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο  ιστορικό  της  παρούσης  και  στο  από  30-04-2019  πρακτικό  της

επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ορίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά

τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την ανάθεση

των ειδών με α/α 7, 15, 18, 19 και 21 της αρ. 40/2018 μελέτης δημοπρατούμενου προϋπολογισμού

μελέτης για τα είδη αυτά 12.925,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.):

ΤΜΗ-
ΜΑ

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ
1ου 
έτους

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 
2ου 
έτους

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
1ου έτους 
(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
2ου έτους 
(€)

ΦΠΑ 1ου 
έτους (€)

ΦΠΑ 2ου 
έτους (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 1ου 
έτους

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ (€) 2ου 
έτους

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 2 ετών

ΓΥΑΛΙΑ
7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΤΕΜ. 168 168 2,00 336,00 336,00 80,64 80,64 416,64 416,64 833,28

15 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜ. 87 90 40,00 3.480,00 3.600,00 835,20 864,00 4.315,20 4.464,00 8.779,20
18 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ 

ΠΛΕΓΜΑ
ΤΕΜ. 42 50 10,00 420,00 500,00 100,80 120,00 520,80 620,00 1.140,80

19 ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

ΤΕΜ. 8 2 170,00 1.360,00 340,00 326,40 81,60 1.686,40 421,60 2.108,00

21 ΜΑΣΚΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

ΤΕΜ. 1 1 26,00 26,00 26,00 6,24 6,24 32,24 32,24 64,48

ΣΥΝΟΛΟ 5.622,00 4.802,00 1.349,28 1.152,48 6.971,28 5.954,48 12.925,76

ΣΥΝΟΛΟ 2
ετών

10.424,00 2.501,76 12.925,76 12.925,76

ΑΔΑ: ΩΔ6ΖΩΛ7-ΞΡ1



  Η παρούσα κοινοποιείται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Τμήμα Προμηθειών

και  Υπηρεσιών  για  τις  ενέργειες  σύνταξης  σχεδίου  πρόσκλησης  προς  περιορισμένο  αριθμό

οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου για  τα ως άνω είδη της αριθμ.  40/2018 μελέτης του

Δήμου.

  Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και

θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 ως

εξής: 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)

10/6063.0001
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)

131,44

15/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

7.530,52

20/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

86.959,96

30/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

13.288,34

35/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

26.527,45

45/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

11.342,89

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/209/2019.-  

                           

                                                                 Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 30-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισυνάπτεται το από 30-04-2019 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

ΑΔΑ: ΩΔ6ΖΩΛ7-ΞΡ1



ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡ. 7,15,18,19,21

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην  Κόρινθο,  την  30-4-2019,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10:00,  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας  του  Δήμου Κορινθίων  (Δημοκρατίας  1),  συνεδρίασε  η  επιτροπή που  συστήθηκε  με  την  υπ.  αριθ.
2/2/2019 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προκειμένου να  αποσφραγίσει  ηλεκτρονικά  τις  προσφορές  που
υποβλήθηκαν  στον  υπ.  αριθ.  72665  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  της  υπ.  αριθ.  11930/  04-04-2019  διακήρυξης  του
Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ».
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Σαββανού Ελένη 

2. Τακτικό Μέλος Γιαβάση Άννα

3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ.  11930/ 04-04-2019  διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων,  για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 72665. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η  22-4-2019  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των
προσφορών είναι η 30-4-2019 και ώρα 10:00.
Στη  συνέχεια  η  επιτροπή,  για  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  συνδέθηκε  στο  σύστημα  με  τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 72665 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

3. ότι στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
4. το άρθρο 32 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα την παρ.  2,  σύμφωνα με την οποία:  « Η διαδικασία με

διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  για  δημόσιες  συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις
υποβληθείσες  προσφορές ή αιτήσεις  συμμετοχής δεν είναι  κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί
ουσιωδώς οι  αρχικοί  όροι  της σύμβασης και  με  την  προϋπόθεση ότι  διαβιβάζεται σχετική  έκθεση στην
Επιτροπή μετά από αίτημά της […]».

εισηγείται:

(Α) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο

(Β) την έγκριση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα, συνολικού προϋπολογισμού 12.925,76€: 

ΤΜΗ-
ΜΑ

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ
1ου 
έτους

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 
2ου 
έτους

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
1ου έτους 
(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
2ου έτους 
(€)

ΦΠΑ 1ου 
έτους (€)

ΦΠΑ 2ου 
έτους (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 1ου 
έτους

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ (€) 2ου 
έτους

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 2 ετών

ΓΥΑΛΙΑ
7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΤΕΜ. 168 168 2,00 336,00 336,00 80,64 80,64 416,64 416,64 833,28

15 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜ. 87 90 40,00 3.480,00 3.600,00 835,20 864,00 4.315,20 4.464,00 8.779,20
18 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΤΕΜ. 42 50 10,00 420,00 500,00 100,80 120,00 520,80 620,00 1.140,80

ΑΔΑ: ΩΔ6ΖΩΛ7-ΞΡ1



ΠΛΕΓΜΑ
19 ΜΕΣΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

ΤΕΜ. 8 2 170,00 1.360,00 340,00 326,40 81,60 1.686,40 421,60 2.108,00

21 ΜΑΣΚΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

ΤΕΜ. 1 1 26,00 26,00 26,00 6,24 6,24 32,24 32,24 64,48

ΣΥΝΟΛΟ 5.622,00 4.802,00 1.349,28 1.152,48 6.971,28 5.954,48 12.925,76

ΣΥΝΟΛΟ 2
ετών

10.424,00 2.501,76 12.925,76 12.925,76

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της,  συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η Επιτροπή

Σαββανού Ελένη

Γιαβάση Άννα

Σούκουλης Αντώνιος

ΑΔΑ: ΩΔ6ΖΩΛ7-ΞΡ1
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