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Του  Πρακτικού αριθ. 15/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 261/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω 
των ορίων, για τον Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση  προμήθειας Μέσων 
Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/111821/1478/15-04-2022 έγγραφη πρόσκληση 
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  
2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 
 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 7) 
Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 8)  Αργυρίου Νικόλαος (αναπληρωματικό)  μέλος, 9) Ζιμπίδης 
Γεώργιος  μέλος και  10) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος μέλος και 2) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 261: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π. Ε Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 2376/13-04-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
i. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
iii. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
iv. Της αριθ. 4372607-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019) Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας – 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΕ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» 
v. Της αριθ. 87669/19 (ΦΕΚ 4584/Β΄/2019) απόφασης υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων  Εσωτερικών «Μερική τροποποίηση της αριθ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’  και β’  βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 
vi. Την με αρ. πρωτ.  6457/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009632811, ΑΔΑ: 6Η8Ε7ΛΒ-Ζ1Υ) πολυετούς 
έγκρισης δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022  
vii. Την αριθ. 6481/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ9Α7ΛΒ-2Φ4) Βεβαίωση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.000,00 € 
με την έναρξη του οικονομικού έτους 2022 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. 
Έβρου.   
viii. Την αριθ. 821/2021  απόφαση Οικονομικής επιτροπής έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού και των 
όρων της περίληψης – διακήρυξης αυτού 
ix. Την με αρ. πρωτ.  165/12-01-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ009919364, ΑΔΑ: 6ΕΝΦ7ΛΒ-9ΚΒ) πολυετούς 
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έγκρισης δέσμευση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022  
x. Την ανάγκη προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούμενους υπαλλήλους της Π.Ε. 
Έβρου 
xi. Την αριθ. αριθ. 111/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΜΟ7ΛΒ-ΡΗΧ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής ορισμού των 
γνωμοδοτικών επιτροπών διαγωνισμών της Π.Ε. Έβρου. 
xii. Την αριθ. 01/2022 διακήρυξη (αριθ. πρωτ. 927/07-02-2022, ΑΔΑ: 671Μ7ΛΒ-Τ4Υ, 
ΑΔΑΜ:22PROC010012412), (α/α συστήματος 143190,1), 
xiii. Τα Πρακτικά 1 &  2 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής  
xiv. Την αριθ. 158/2022 (ΑΔΑ: 9ΤΡ87ΛΒ-ΖΜΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης 
των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
xv.Το Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, το οποίο αναφέρει: 
 
«Στην Αλεξανδρούπολη  στις 13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ.  συνεδρίασε η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 
δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων που θα διενεργηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 
από την συγκρότησή τους ή μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που αφορούν την 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε,  κατόπιν κληρώσεως σε εφαρμογή του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 111/2021 (ΑΔΑ:ΩΖΜΟ7ΛΒ-ΡΗΧ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη από τους: 
 
1. Καρακατσάνης Ευάγγελος, ΠΕ Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ, Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Έβρου, 
(αναπλ. πρόεδρος) 
2. Τζιμοτούδης Απόστολος ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 
(μέλος) 
3. Κοσμίδου Ελισσάβετ ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Έβρου, (μέλος)  
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων: 
 
1. ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 3, 5, 6 και 8 του διαγωνισμού  
2. ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 4, και 7 του διαγωνισμού 
 
οι οποίοι συμμετείχαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας μέσων Ατομικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%., (α/α συστήματος 143190,1), σύμφωνα με την αριθ. 01/2022 διακήρυξη 
(αριθ. πρωτ. 927/07-02-2022, ΑΔΑ: 671Μ7ΛΒ-Τ4Υ, ΑΔΑΜ:22PROC010012412). 

 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της. Ακολούθως αφού έλαβε υπόψη την 
αριθ.  158/2022 (ΑΔΑ: 9ΤΡ87ΛΒ-ΖΜΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. και τα αριθ. 
1986/29-03-2022 και 1992/29-03-2022 έγγραφα-ειδοποιήσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στους προσωρινούς αναδόχους, και έλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών (ηλεκτρονικά 
αλλά και σε έντυπη μορφή), συνδέθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ηλεκτρονικά στον με α/α συστήματος 143190,1 
διαγωνισμό, και μέσω της «Επικοινωνίας»  διαπίστωσαν ότι οι προσωρινοί ανάδοχοι είχαν καταθέσει το 
σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.2 της αριθ. 01/2022 
Διακήρυξης.  
Επίσης το σύστημα κατέγραψε την ημερομηνία και ώρα  καταχώρησης των παραπάνω στοιχείων των 
παρακάτω προσωρινών αναδόχων: 
 
1. ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ  
2. ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αρίθμησε, σφράγισε και μονογράψε τους φακέλους των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  της έντυπης μορφής που κατατέθηκαν και προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών  και διαπίστωσε:  
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• Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ 
για την ανάθεση της προμήθειας της Ομάδας   2:  «Γυαλιά / μάσκες προστασία οφθαλμών», Ομάδας   3:  
«Κράνη / καπέλα», Ομάδας   5:  «Υποδήματα εργασίας»,  Ομάδας   6:  «Μάσκες / φίλτρα προστασίας 
αναπνοής» και Ομάδας   8:  «Μελισσοκομικά είδη»   είναι πλήρη, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 01/2022 Διακήρυξη. 
• Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την 
ανάθεση της προμήθειας της Ομάδας 1: «Μέσα για προστασία χεριών»,  Ομάδας 4: «Ενδυμασία 
εργασίας»» και Ομάδας 7: «Άλλα είδη» είναι πλήρη, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην αριθ. 01/2022 Διακήρυξη. 
 
Η Επιτροπή αξιολόγησης  μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη: 
1) Τα Πρακτικά Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής 
2) Την αριθ. 158/2022 (ΑΔΑ: 9ΤΡ87ΛΒ-ΖΜΣ) Απόφαση της Ο.Ε της ΠΑΜΘ περί εγκρίσεων των Πρακτικών 
Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής 
3) Το αριθ. 1986/29-03-2022 έγγραφο-ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»   
4) Το αριθ. 1992/29-03-2022 έγγραφο-ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» 
5) Ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς, διατυπώσεις 
δημοσιότητας και επομένως έχουν εξασφαλισθεί οι συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ίσης μεταχείρισης 
και διαφάνειας,  
6) Ότι υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές στον ανωτέρω διαγωνισμό 
7) Τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων 
8) το είδος των αγαθών που αφορά ο διαγωνισμός, σύμφωνα με την  αριθ. 4372607-06-2019 (ΦΕΚ 
2208/Β΄/2019) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΕ α΄ και β΄ βαθμού 
και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» και την αριθ. 87669/19 (ΦΕΚ 
4584/Β΄/2019) απόφασης υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Εσωτερικών 
«Μερική τροποποίηση της αριθ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’  και β’  βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» 

Προτείνει 
 
Την ανακήρυξη  ως μειοδότες στον διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας μέσων 
Ατομικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%., (α/α συστήματος 143190,1), σύμφωνα με την αριθ. 01/2022 διακήρυξη 
(αριθ. πρωτ. 927/07-02-2022, ΑΔΑ: 671Μ7ΛΒ-Τ4Υ, ΑΔΑΜ:22PROC010012412). 
τους κάτωθι: 
         Α) Για την ΟΜΑΔΑ 1: «Μέσα για προστασία χεριών»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 1.404,00 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 
1.740,96 €,   
Β)   Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   2:  «Γυαλιά / μάσκες προστασία οφθαλμών»  τον οικονομικό φορέα  
«ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 884,10 €, και συνολική αξία 
με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 1.096,28 €, 
Γ) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   3:  «Κράνη / καπέλα»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 567,90 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 704,20 
€, 
Δ) Για την ΟΜΑΔΑ 4: «Ενδυμασία εργασίας»»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 19.334,00  €, και συνολική αξία με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς):23.974,16 €, 
Ε) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   5:  «Υποδήματα εργασίας»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α.  
ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 2.752,40 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς): 3.412,98 € 
ΣΤ) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   6:  «Μάσκες / φίλτρα προστασίας αναπνοής»  τον οικονομικό φορέα  
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«ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 7.846,30 €, και συνολική 
αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 9.729,41 €, 
Ζ) Για την ΟΜΑΔΑ 7: «Άλλα είδη»»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με προσφερόμενη τιμή 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 12.312,00 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς):15.266,88 € και 
Η) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   8:  «Μελισσοκομικά είδη»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» 
με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 213,50 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 
264,74 €, 
Τα ανωτέρω δεν υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ομάδα. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων,  σύμφωνα με 
το οποίο αποσφραγίστηκαν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης των οικονομικών φορέων που αναδείχτηκαν 
προσωρινοί ανάδοχοι και εισηγούμαστε:   
 
Την ανακήρυξη  ως μειοδότες στον διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας μέσων 
Ατομικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%., (α/α συστήματος 143190,1), σύμφωνα με την αριθ. 01/2022 
διακήρυξη (αριθ. πρωτ. 927/07-02-2022, ΑΔΑ: 671Μ7ΛΒ-Τ4Υ, ΑΔΑΜ:22PROC010012412). 
τους κάτωθι: 
Α) Για την ΟΜΑΔΑ 1: «Μέσα για προστασία χεριών»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 1.404,00 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 
1.740,96 €,   
Β)   Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   2:  «Γυαλιά / μάσκες προστασία οφθαλμών»  τον οικονομικό φορέα  
«ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 884,10 €, και συνολική 
αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 1.096,28 €, 
Γ) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   3:  «Κράνη / καπέλα»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 567,90 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 704,20 
€, 
Δ) Για την ΟΜΑΔΑ 4: «Ενδυμασία εργασίας»»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 19.334,00  €, και συνολική αξία με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς):23.974,16 €, 
Ε) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   5:  «Υποδήματα εργασίας»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α.  
ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 2.752,40 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς): 3.412,98 €, 
ΣΤ) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   6:  «Μάσκες / φίλτρα προστασίας αναπνοής»  τον οικονομικό φορέα  
«ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 7.846,30 €, και συνολική 
αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 9.729,41 €, 
Ζ) Για την ΟΜΑΔΑ 7: «Άλλα είδη»»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με προσφερόμενη τιμή 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 12.312,00 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς):15.266,88 € και 
Η) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   8:  «Μελισσοκομικά είδη»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» 
με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 213,50 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 
264,74 €, 
Τα ανωτέρω δεν υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ομάδα. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει το πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για τον 
Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση  προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 
οποίο αποσφραγίστηκαν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης των οικονομικών φορέων που αναδείχτηκαν 
προσωρινοί ανάδοχοι και συγκεκριμένα :   
 
Την ανακήρυξη  ως μειοδότες στον διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  προμήθειας μέσων 
Ατομικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%., (α/α συστήματος 143190,1), σύμφωνα με την αριθ. 01/2022 
διακήρυξη (αριθ. πρωτ. 927/07-02-2022, ΑΔΑ: 671Μ7ΛΒ-Τ4Υ, ΑΔΑΜ:22PROC010012412). 
τους κάτωθι: 
Α) Για την ΟΜΑΔΑ 1: «Μέσα για προστασία χεριών»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 1.404,00 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 
1.740,96 €,   
Β)   Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   2:  «Γυαλιά / μάσκες προστασία οφθαλμών»  τον οικονομικό φορέα  
«ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 884,10 €, και συνολική 
αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 1.096,28 €, 
Γ) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   3:  «Κράνη / καπέλα»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 567,90 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 704,20 
€, 
Δ) Για την ΟΜΑΔΑ 4: «Ενδυμασία εργασίας»»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με 
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 19.334,00  €, και συνολική αξία με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς):23.974,16 €, 
Ε) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   5:  «Υποδήματα εργασίας»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α.  
ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 2.752,40 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς): 3.412,98 €, 
ΣΤ) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   6:  «Μάσκες / φίλτρα προστασίας αναπνοής»  τον οικονομικό φορέα  
«ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 7.846,30 €, και συνολική 
αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 9.729,41 €, 
Ζ) Για την ΟΜΑΔΑ 7: «Άλλα είδη»»  τον οικονομικό φορέα «ΝΟ ΛΙΜΙΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»  με προσφερόμενη τιμή 
χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 12.312,00 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς):15.266,88 € και 
Η) Γ ι α   τ η ν   Ο M Α Δ Α   8:  «Μελισσοκομικά είδη»  τον οικονομικό φορέα  «ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ» 
με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): 213,50 €, και συνολική αξία με ΦΠΑ (αριθμητικώς): 
264,74 €, 
Τα ανωτέρω δεν υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ομάδα. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
 
 
 
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος αναφέροντας τα εξής: «ΠΑΡΩΝ: 
Δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα προμήθειας Γυαλιών/Μασκών προστασίας οφθαλμών, 
φίλτρων/Μασκών προστασίας αναπνοής και Μελισσοκομικών ειδών και δεν παρέχονται εξηγήσεις για τη 
χρήση από το προσωπικό της Περιφέρειας». 
 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  261/2022. 
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