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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 63/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

   Θέμα : «Έγκριση  Πρακτικού Νο1  του  διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια 

μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 24970/10-12-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1.  Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 801/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω της επείγουσας ανάγκης του Δήμου για την εκτέλεση 

της ανωτέρω προμήθειας. 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

της επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Ζ.Κολέτσου), που έχει ως εξής:  

 

 «…Σας διαβιβάζουμε εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 

προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών με θέμα : Έγκριση  Πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού 

που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου 

Πρέβεζας έτους 2021»   συνολικού προϋπολογισμού 51.047,29 € χωρίς Φ.Π.Α. ( 63.298,64 €  

συμπ. Φ.Π.Α 24%) και ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης, λόγω της 

επείγουσας ανάγκης του Δήμου για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 
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ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ   Πρέβεζα : 03-12-2021 
ΝΟΜ ΟΣ ΠΡΕΒ ΕΖΑ Σ    

ΔΗΜ ΟΣ ΠΡΕΒΕΖ Α Σ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1 

 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 

2021» 

  

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 03-12-2021, ημέρα Παρασκευή, 

συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 724/2021  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021» 

(Αριθμ. Διακήρυξης 22873/12-11-2021), η οποία έλαβε τον αριθμό 142802  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21 PROC009524917, αποτελούμενη από τους: 

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα 

Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος  

Σταύρακας Αντρέας ΤΕ Γεωπόνων Μέλος Επιτροπής 

Πρασσά Ιφιγένεια ΠΕ Χημ. Μηχανικών Μέλος Επιτροπής 

 

     Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ήταν 
σύμφωνα με τη διακήρυξη η  29-11-2021 ημέρα  και ώρα 17:00 μ.μ. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 142802 και διαπίστωσε αφενός ότι ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
3 AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
4 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών.  
 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 

την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),προκειμένου να 

αποσφραγιστούν οι προσφορές. 

3.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
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προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο 
τους. 

4. Η ίδια διαδικασία αποσφράγισης ακολουθήθηκε εν συνεχεία και για την αποσφράγιση 
των υποφακέλων «Οικονομικών Προσφορών» 

5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς 
συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός Προσφοράς 
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 250388 
2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 250309 
3 AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
250406 

4 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 250179 
5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 250044 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αυτά που δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του αρ 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν 
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
και ιδιωτικών εγγράφων και των διατάξεων του ν. 4412/2016 περί της χρήσης ηλεκτρονικών 
υπογραφών και συνυποβολής υπεύθυνων δηλώσεων σε περίπτωση απλής φωτογραφίας απλών 
ιδιωτικών εγγράφων. 

 
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

 

 
Α/Α Επωνυμία Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 24039/30-11-2021 
2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 24040/30-11-2021 
3 AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
24271/2-12-2021 

4 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24049/30-11-2021 
5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 24145/01-12-2021 

 
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου των  ηλεκτρονικών φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» υπέβαλαν οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες τόσο ηλεκτρονικά 
όσο και εγγράφως καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α Επωνυμία  ΟΜΑΔΕΣ στις 

οποίες 
υπέβαλλε 
προσφορά 

Δικαιολογητικά σε 
ηλεκτρονική μορφή 

 

Δικαιολογητικά 
σε έντυπη 

μορφή 
 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Α,Β ΕΕΕΣ 
Εγγυητική επιστολή 
Υ. Δ. ότι τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης 
Συμπληρωμένο υπόδειγμα 
Τεχνικής Προσφοράς της μελέτης 
Φυλλάδια/Πιστοποιητικά 
ποιότητας κατά ΕΝ 
Τεχνική Μελέτη 

 
 

Εγγυητική 
επιστολή 
 

2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Α, Β ,Γ, Δ, Ε ΕΕΕΣ 
Εγγυητική επιστολή 
Υ. Δ. ότι τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης 
Συμπληρωμένο υπόδειγμα 
Τεχνικής Προσφοράς της μελέτης 
Φυλλάδια/Πιστοποιητικά 
ποιότητας κατά ΕΝ 
Υ.Δ. για ακριβή αντίγραφα κλπ 
Τεχνικές προδιαγραφές 
ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ 
 

Εγγυητική 
επιστολή 
 

3 AXION COTTON 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α, Β ,Γ, Δ, Ε ΕΕΕΣ 
Εγγυητική επιστολή 
Υ. Δ. ότι τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης 
Συμπληρωμένο υπόδειγμα 
Τεχνικής Προσφοράς της μελέτης 
Φυλλάδια/Πιστοποιητικά 
ποιότητας κατά ΕΝ 
Υ.Δ. για ακριβή αντίγραφα κλπ 
Πρακτικά ΔΣ συμμετοχής και 
εκπροσώπησης 
ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ 
 

Εγγυητική 
επιστολή 
Φυλάδια/Πιστοπ
οιητικά 
ποιότητας κατά 
ΕΝ 
 

4 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α, Β ,Γ, Δ ΕΕΕΣ 
Εγγυητική επιστολή 
Υ. Δ. ότι τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης κλπ 
Συμπληρωμένο υπόδειγμα 
Τεχνικής Προσφοράς της μελέτης 
Φυλλάδια/Πιστοποιητικά 
ποιότητας κατά ΕΝ 
Υ.Δ. για ακριβή αντίγραφα κλπ 

Εγγυητική 
επιστολή 
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ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ 
 

5 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α, Β ,Γ, Δ, Ε ΕΕΕΣ 
Εγγυητική επιστολή 
Υ. Δ. ότι τα προσφερόμενα είδη 
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης 
Φυλλάδια/Πιστοποιητικά 
ποιότητας κατά ΕΝ 
Υ.Δ. για ακριβή αντίγραφα κλπ 
 
ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ 
 

Εγγυητική 
επιστολή 
 

 
 
Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση 

της εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής 

προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, 

κατά το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με τους φορείς που φέρεται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους 
 

7.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι : 
 

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα « Οικονομοτεχνική ΑΕΒΕ» δεν συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση περί ακριβών αντιγράφων των υποβληθέντων εγγράφων . 

2. Η προσφορά του οικονομικού φορέα « Χρήστου Μαρίνα» παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 
υποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία  που αφορούν τα προσφερόμενα είδη με α/α Α.1 και Δ.3, 
ενώ ως προς τα είδη με α/α Β.11 και Γ.6 παρουσιάζει απόκλιση από τις προδιαγραφές της 
μελέτης. 

3. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα υποβαλλόμενα αποδεικτικά 
στοιχεία  που αφορούν το προσφερόμενο είδος με α/α Β.11,  

Για τις ανωτέρω αναφερθείσες ελλείψεις των οικονομικών φορέων Οικονομοτεχνική 
ΑΕΒΕ, Χρήστου Μαρίνα και  AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ η επιτροπή απέστειλε στις 09.12.2021 μέσω του συστήματος ειδοποίηση προς 
τους οικονομικούς φορείς για την συμπλήρωση-διευκρίνιση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016, τάσσοντας σχετική 10 ήμερη προθεσμία.  
4. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» για τις ομάδες Α, Β, Γ, και Δ 

είναι πλήρης 
5. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «Παπασταμάτης Παναγιώτης» δεν περιείχε το 

απαιτούμενο από το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης συμπληρωμένο υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς (στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για τις προδιαγραφές, το 
εργοστάσιο και τη χώρα παραγωγής των προσφερόμενων ειδών) γεγονός που διαφοροποιεί 
το περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς έτσι όπως αυτό είχε καθοριστεί στο ανωτέρω 
αναφερόμενο άρθρο.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6, παρ α (λόγοι απόρριψης προσφορών), « η αναθέτουσα αρχή με βάση 
τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και 
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υποβολής προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που 
ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 …..2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής ,τεχνικής προσφοράς. 
Συνεπώς η προσφορά του οικονομικού φορέα «Παπασταμάτης Παναγιώτης» θα πρέπει να 
απορριφθεί. 

 

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς Οικονομοτεχνική ΑΕΒΕ, Χρήστου Μαρίνα και  AXION COTTON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλλαν τα συμπληρωματικά στοιχεία 
στις 10.12.2021,09.12.2021και 13.12.2021 αντίστοιχα, μέσω του συστήματος επικοινωνία του 
ΕΣΗΔΗΣ, συνεπώς εμπρόθεσμα.  
 

8.  Μετά την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων διευκρινίσεων, η Επιτροπή 
προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα: 

α. Η προσφορά της «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» για τις ομάδες Α και Β είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
β. Η προσφορά της «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» για τις ομάδες Α, Δ και Ε είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή, ενώ για τις ομάδες Β και Γ αποκλίνει από τις προδιαγραφές, όπως 
αναλυτικά αναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 7 και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 (Λόγοι 
απόρριψης προσφορών), παρ. ι της διακήρυξης δεν γίνεται αποδεκτή.  
γ. Η προσφορά της «AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τις 
ομάδες Α,  Γ, Δ και Ε είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή, ενώ για την 
ομάδα Β αποκλίνει από τις προδιαγραφές , όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 7 
και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 (Λόγοι απόρριψης προσφορών), παρ. ι της διακήρυξης δεν γίνεται 
αποδεκτή. 
δ. Η προσφορά της «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» για τις ομάδες Α, Β, Γ, και Δ είναι σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
ε. Η προσφορά του «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ και Ε δεν είναι 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 7  
και δεν γίνεται αποδεκτή. 
 
 

9. Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
έγιναν αποδεκτές, με κριτήριο την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και οι 
οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Α: 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β:  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ

ΙΚΑ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ: 
ΡΟΥΧΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ

ΤΙΚΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤ

Α 

ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΠΡΟΣΤΑΤΕ

ΥΤΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΤΑ 
1 ΟΙΚΟΝΟΜ

ΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

4.861,80€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
6.028,63€ (Με 
ΦΠΑ 24%) 

10.829,30€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
13.428,33€ 
(Με ΦΠΑ 24%) 

- 
 

- - 

2  ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 

4.643,06€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
5.757,39€ (Με 
ΦΠΑ 24%) 

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 6.738,70€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
8.355,99€ 
(Με ΦΠΑ 
24%) 

413,00€ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 
512,12€ 
(Με ΦΠΑ 
24%) 

3 AXION 
COTTON 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟ

5.397,96€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
6.693,47€ (Με 
ΦΠΑ 24%) 

ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

19.799,85€(Χω
ρίς ΦΠΑ) 
24.551,81€(Με 
ΦΠΑ 24%) 

7.221,60€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
8.954,78€ 
(Με ΦΠΑ 
24%) 

662,60€ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 
821,62€ 
(Με ΦΠΑ 
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ΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24%) 

4 ΜΟΣΧΟΒΙΔ
Η ΓΕΩΡΓΙΑ 

6.160,40€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
7.638,90€ (Με 
ΦΠΑ 24%) 

8.528,20€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
10.574,97€ 
(Με ΦΠΑ 
24%) 

20.045,60€(Χωρ
ίς ΦΠΑ) 
24.856,54€(Με 
ΦΠΑ 24%) 

7.813,80€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
9.689,11€ 
(Με ΦΠΑ 
24%) 

- 

5 ΠΑΠΑΣΤΑΜ
ΑΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  

 
Συνεπώς: 

- για την ομάδα Α ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : 7.923,85€] η χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ». 

-- για την ομάδα Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 
15.669,26€ η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ». 

- για την ομάδα Γ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 28.946,68€ η 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «AXION COTTON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

- για την ομάδα Δ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 9.802,20€ η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ». 

- για την ομάδα Ε ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ [Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 956,04€ η 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ». 

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την Αριθμ. 687/11-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές  και οι όροι του διαγωνισμού  

2. την υπ’ αριθ. 22873/12-11-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  
3. τις υποβληθείσες προσφορές 
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
5. την υπ’ αριθ. 511/2021 με αριθμ. Πρωτ. 22252/04-11-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009475730 ) (ΑΔΑ: 

697ΓΩΞΧ-Β1Θ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021, και έλαβε α/α 511 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων/βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών πληρωμής του Δ. Πρέβεζας. 

 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
Α. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες 

με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 
Α/
Α 

Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 
Προσφοράς 

ΟΜΑΔΑ 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 250388 A, B 
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2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 250309 Α, Δ, Ε 
3 AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
250406 

Α, Γ, Δ, Ε 

5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 250044 Α, Β ,Γ, Δ 
 

Β. Την απόρριψη της προσφοράς  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», καθώς το περιεχόμενό της ήταν διαφοροποιημένο σε σχέση με τα οριζόμενα 

στην οικεία διακήρυξη. 

Γ. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» για 

τις ομάδες Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ και Γ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, καθώς υπήρχε απόκλιση από τις τεθείσες προδιαγραφές της μελέτης. 

Δ. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία«AXION COTTON 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ομάδα Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, καθώς υπήρχε απόκλιση από τις τεθείσες προδιαγραφές της 

μελέτης. 

Ε. Την Ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των ακόλουθων οικονομικών φορέων: 

 
 

1. για την ομάδα Α ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με την επωνυμία 
«ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», με στοιχεία ΑΦΜ: 112521021, ΔΟΥ Πρέβεζας, Δ/νση Μπιζανίου 
253 Φιλιππιάδα ΤΚ 48200, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2683029340, email: 
marina.Hristou@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 4.643,06€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 5.757,39€ (Με ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή. 

2. για την ομάδα Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ την ανάδειξη του οικονομικού 
Φορέα με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με στοιχεία ΑΦΜ: 140412317, ΔΟΥ 
Λάρισας, Δ/νση Καραθάνου 59-61 Λάρισα ΤΚ 41222, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 
2410250330, email: sales@safemos.com, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη 
τιμή 8.528,20€ (Χωρίς ΦΠΑ) 10.574,97€ (Με ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

3. για την ομάδα Γ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα 
με την επωνυμία  «AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με στοιχεία ΑΦΜ: 094010030, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση Κορίνθου 11, Μεταμόρφωση 
Αττικής ΤΚ 14451, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2102847280, email: info@axion-
cotton.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 19.799,85€(Χωρίς ΦΠΑ) 
24.551,81€(Με ΦΠΑ 24%) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

4. για την ομάδα Δ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με 
την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», με στοιχεία ΑΦΜ: 112521021, ΔΟΥ Πρέβεζας, Δ/νση 
Μπιζανίου 253 Φιλιππιάδα ΤΚ 48200, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2683029340, 
email: marina.Hristou@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη 6.738,70€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 8.355,99€ (Με ΦΠΑ 24%) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή 

5. για την ομάδα Ε ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα με 
την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», με στοιχεία ΑΦΜ: 112521021, ΔΟΥ Πρέβεζας, Δ/νση 
Μπιζανίου 253 Φιλιππιάδα ΤΚ 48200, και στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2683029340, 
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mailto:info@axion-cotton.gr
mailto:info@axion-cotton.gr
mailto:marina.Hristou@yahoo.gr
ΑΔΑ: 628ΖΩΞΧ-ΩΡΝ



email: marina.Hristou@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη 413,00€ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 512,12€ (Με ΦΠΑ 24%) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή 

 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
Πρέβεζα 15.12.2021 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η Πρόεδρος  Τα  Μέλη 

   

  Σταύρακας Ανδρέας 

   

   

Κολέτσου Ζαχαρένια   

  Πρασσά Ιφιγένεια 

   

 

 
                             

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της επιτροπής 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

    Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο  1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021». 

    Β. Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/

Α 

Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 

Προσφοράς 

ΟΜΑΔΑ 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 250388 A, B 

2 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 250309 Α, Δ, Ε 

3 AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

250406 
Α, Γ, Δ, Ε 

5 ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 250044 Α, Β ,Γ, Δ 
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    Γ.  Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», καθώς το περιεχόμενό της ήταν διαφοροποιημένο σε σχέση με τα 

οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

    Δ.  Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» 

για τις ομάδες Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ και Γ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, καθώς υπήρχε απόκλιση από τις τεθείσες προδιαγραφές της μελέτης. 

    Ε.  Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «AXION COTTON 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ομάδα Β 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, καθώς υπήρχε απόκλιση από τις τεθείσες 

προδιαγραφές της μελέτης. 

    ΣΤ.  Κηρύσσει  ως προσωρινούς αναδόχους  τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

 

 

1. Για την ομάδα Α  ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κηρύσσει τον οικονομικό Φορέα με την 

επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», με στοιχεία ΑΦΜ: 112521021, ΔΟΥ 

Πρέβεζας, Δ/νση Μπιζανίου 253 Φιλιππιάδα ΤΚ 48200, και στοιχεία 

επικοινωνίας τηλ. 2683029340, email: marina.Hristou@yahoo.gr, ως 

προσωρινό ανάδοχο με προσφερόμενη τιμή 4.643,06€ (Χωρίς ΦΠΑ) 5.757,39€ 

(Με ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Για την ομάδα Β ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ κηρύσσει τον 

οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με στοιχεία ΑΦΜ: 

140412317, ΔΟΥ Λάρισας, Δ/νση Καραθάνου 59-61 Λάρισα ΤΚ 41222, και 

στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2410250330, email: sales@safemos.com, ως 

προσωρινό αναδοχο με προσφερόμενη τιμή 8.528,20€ (Χωρίς ΦΠΑ) 10.574,97€ 

(Με ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

3. Για την ομάδα Γ ΡΟΥΧΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κηρύσσει τον οικονομικό 

Φορέα με την επωνυμία  «AXION COTTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με στοιχεία ΑΦΜ: 094010030, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, 

Δ/νση Κορίνθου 11, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14451, και στοιχεία 

επικοινωνίας τηλ. 2102847280, email: info@axion-cotton.gr, ως προσωρινό 

ανάδοχο με προσφερόμενη τιμή 19.799,85€(Χωρίς ΦΠΑ) 24.551,81€(Με ΦΠΑ 

24%) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης  

και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

4. Για την ομάδα Δ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ κηρύσσει τον οικονομικό Φορέα 

με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», με στοιχεία ΑΦΜ: 112521021, ΔΟΥ 

Πρέβεζας, Δ/νση Μπιζανίου 253 Φιλιππιάδα ΤΚ 48200, και στοιχεία 

επικοινωνίας τηλ. 2683029340, email: marina.Hristou@yahoo.gr, ως 

προσωρινό ανάδοχο με προσφερόμενη 6.738,70€ (Χωρίς ΦΠΑ) 8.355,99€ (Με 

ΦΠΑ 24%) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

5. Για την ομάδα Ε ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ κηρύσσει τον οικονομικό Φορέα 

με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», με στοιχεία ΑΦΜ: 112521021, ΔΟΥ 

Πρέβεζας, Δ/νση Μπιζανίου 253 Φιλιππιάδα ΤΚ 48200, και στοιχεία 

επικοινωνίας τηλ. 2683029340, email: marina.Hristou@yahoo.gr, ως 

προσωρινό αναδόχο με προσφερόμενη 413,00€ (Χωρίς ΦΠΑ) 512,12€ (Με 

ΦΠΑ 24%) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί  προδικαστική προσφυγή    

σύμφωνα με το άρθρο 3.4  της διακήρυξης. 
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      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  802/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 628ΖΩΞΧ-ΩΡΝ
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