
Αριθμός απόφασης:  1185/2019 

1 

 

 

 

 

Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

8ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στην έδρα της στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος Πρόεδρος και Εισηγητής, Ιωάννης Κίτσος, Ιωάννα Θεμελή, 

μέλη. 

Για να εξετάσει την από 23.08.2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 1063/26.08.2019 του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «....», όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «....» και τον διακριτικό 

τίτλο «....», η οποία εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.  

Κατά του «....», (εφεξής αναθέτουσα αρχή), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η 

με αριθ. 221/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της αναθέτουσας 

αρχής. 

Με την Παρέμβαση της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την απόρριψη της 

υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής και την διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης. 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο 
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Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί το 

νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του ΠΔ 

39/2017, ύψους 600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ....). 

 2. Επειδή, με την με αριθμό πρωτοκόλλου ....Διακήρυξη της αναθέτουσας 

αρχής προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την για 

την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας (ρουχισμός -γάλα) για τη κάλυψη 

των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου ....προϋπολογισμού 

105.827,26€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Ο 

διαγωνισμός αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. όπου έλαβε 

συστημικό αριθμό .....  

 3. Επειδή, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 

διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν προσφορές από την προσφεύγουσα και την 

παρεμβαίνουσα. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής των 

προσφορών. Με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 221/2019 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής της αναθέτουσας αρχής εγκρίθηκε το ως άνω 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ και έγιναν αποδεκτές οι προσφορές της προσφεύγουσας και της 

παρεμβαίνουσας. 

 4. Επειδή, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή, έχει ασκηθεί: α) 

εμπρόθεσμα, δοθέντος ότι η προσφεύγουσα, έλαβε γνώση της 

προσβαλλόμενης απόφασης της αναθέτουσας αρχής στις 16.08.2019, ήτοι την 

ημερομηνία κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή ανάρτησε την προσβαλλόμενη 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και κατέθεσε την υπό 

κρίση προσφυγή στις 23.08.2019, β) με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 

που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) είναι νομίμως 

υπογεγραμμένη.  

5. Επειδή, η Αναθέτουσα Αρχή, κοινοποίησε στις 26.08.2019  την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος 
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μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της και απέστειλε στην AΕΠΠ τις από 

30.08.2019 έγγραφες απόψεις της σχετικά με αυτή.    

6. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 362 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του 

Π.Δ.39/2017 παρεμβαίνει η συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «....» και 

τον διακριτικό τίτλο «....», αφού η εν λόγω προσφυγή κοινοποιήθηκε από την 

αναθέτουσα αρχή στην Παρεμβαίνουσα μέσω του δικτυακού τόπου του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 26.08.2019, οπότε και εκκινεί η σχετική 

10ήμερη προθεσμία προς άσκηση παρέμβασης, και η εν λόγω Παρέμβαση 

ασκήθηκε την 05.09.2019, η παρεμβαίνουσα, δε, έχει προφανές έννομο 

συμφέρον να παρέμβει, αφού επιδιώκει τη διατήρηση ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης με την οποία έχει γίνει δεκτή η τεχνική της 

προσφορά. 

7. Επειδή, η υπ’ αριθμ. 87/2019 Μελέτη που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ....Διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής ορίζει τα εξής ως προς τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

«4.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ. Πεδίο χρήσης: για προστασία των 

χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή 

σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον 

(ασφαλτικά), υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές. Χαρακτηριστικά: Μήκος 

περ.20-25 cm., πάχος: min 0,5 mm. Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και 

αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα 

με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα ή 

ανάλογο. Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 

(διάτρηση) Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 

κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από 

μηχανικούς κινδύνους Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420.  

6.ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Πεδίο χρήσης: Σε 

χειριστές αλυσοπρίονου. Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα 

και αντίχειρας από επεξεργασμένο δέρμα αίγας, μανσέτα και εξωτερικό μέρος 

από ύφασμα. Δάχτυλο σκανδάλης ενισχυμένο με δέρμα Μήκος από 20cm έως 

30cm. Μηχανικές αντοχές :τουλάχιστον Class 0, 16m/s. Γίνονται δεκτά και 

Class I. - 20 m/s Μεγέθη: M- L- XL. Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός 

προϊόντος, έτος κατασκευής. Πρότυπα: EN 381-7. 



Αριθμός απόφασης:  1185/2019 

4 

 

 

8. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Πεδίο χρήσης: σε 

εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: 

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: 

κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση). Προστασία από την ηλιακή 

ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6 Βαθμός 

απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ. Βραχίονες: 

ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία 

F (κρούση χαμηλής ενέργειας). Σήμανση: στους βραχίονες: CE, 

κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K 

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-16. 

10. Ασπίδιο προστασίας από υγρά. Πεδίο χρήσης : σε εργασίες συντήρησης 

και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων. Χαρακτηριστικά: 

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, ειδικό 

στήριγμα προσαρμογής στο κεφάλι. Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος 

για συνεχή χρήση). Μηχανική αντοχή : κατηγορία F (κρούση χαμηλής 

ενέργειας). Προστασία από υγρές χημικές ουσίες_:κατηγορία 3 Προστασία από 

θάμβωση: κατηγορία Ν Αντοχή σε τριβή : κατηγορία Κ. Σήμανση: στο στήριγμα 

: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή) στον οπτικό δίσκο 

: 1-F-3-N-K Πρότυπα: ΕΝ-166. 

11. Aσπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο. Για την προστασία από 

ηλεκτρικό τόξο μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 1 .Ασπίδιο με διάταξη προσαρμογής 

στο κράνος. 2.Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο. Η δεύτερη λύση είναι πιο 

εύχρηστη αλλά και πλέον ακριβή. 1 .Ασπίδιο. Το ασπίδιο θα αποτελείται από το 

πρόθεμα και τη διάταξη προσαρμογής στο κράνος. Το πρόθεμα θα είναι 

σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με στρογγυλεμένες άκρες και θα 

καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 - 

1.2 ή 3 - 1.2.• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.• Η μηχανική αντοχή θα 

είναι επιπέδου κρούσης χα- μηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). •Θα 

έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης 

(σύμβολο Ν). •Θα έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8). Η 

διάταξη προσαρμογής του προθέματος στο κράνος, θα προσαρμόζεται 

ασφαλώς στη περίμετρο του κράνους. Θα έχει σύστημα ανύψωσης για τη 

ρύθμιση του προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης και δεν θα έχει 

μεταλλικά μέρη. Η σήμανση του θα είναι •Το σύμβολο προστασίας από 
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ηλεκτρικό τόξο (8) • Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαμηλής 

ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο F). 2.Κράνος με ενσωματωμένο ασττίδιο Η 

διάταξη θα αποτελείται από: •Κράνος προστασίας.•Ενσωματωμένο ασπίδιο 

προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι 

δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. •Διάταξη 

χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήσιης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο 

κατά την κρίση του. Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις 

προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) με τα εξής 

χαρακτηριστικά: Κράνος • Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. •Θα 

έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac)•Το κεφαλόδεμα θα έχει 

κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και 

αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή του 

μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο 

πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. • Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή 

μήκους. • Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από 

δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. •Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει 

διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου. Ασπίδιο.Το ασπίδιο 

θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: •Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 

- 1.2 ή 3 - 1.2. • Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. • Η μηχανική αντοχή θα 

είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). • Θα έχει προστασία 

έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 

16. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ. Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των 

απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων. 

Χαρακτηριστικά : ποδιές από συνθετικό υλικό. Σήμανση : CE, κατασκευαστής, 

κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Εικονόσημο : 

προστασίας από χημικές ουσίες Πρότυπα : ΕΝ-340, ΕΝ-467 

19. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (με μεταλλικό ένθετο) S3. Πεδίο χρήσης: σε 

όλους τους εργαζόμενους που αναφέρονται στις ανωτέρω θέσεις εργασίας. 

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από γνήσιο δέρμα τύπου 

FULL GRAIN LEATHER), με σύστημα ταχείας απελευθέρωσης, αεριζόμενη και 

ανθιδρωτική επένδυση, αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να 

προστατεύει τα σφυρά, κατάλληλο για πεζοπορία με προστατευτικό σόλας 

έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, oil resistant. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, 
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Μεγέθη : 36-46 Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345.  

20. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (χωρίς μεταλλικό ένθετο). Πεδίο χρήσης: οδηγοί, 

καθαρίστριες εσωτερικών χώρων. Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου 

Β(=ημιάρβυλο) γνήσιο δέρμα τύπου FULL GRAIN LEATHER, με σύστημα 

ταχείας απελευθέρωσης, αεριζόμενη και ανθιδρωτική επένδυση, αδιάβροχο, 

από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με 

αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης, Πολυμερικό υλικό προστασίας δακτύλων 

και πέλμα ένθετο από Kevlar, oil resistant. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, 

κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, Μεγέθη : 36-46 Πρότυπα: ΕΝ 

ISO 20345. 

24. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ. Πεδίο χρήσης: στους σχολικούς φύλακες. 

Χαρακτηριστικά: Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ ISO 

20471 CLASS 3 και ΕΝ 343 με σήμανση (3-3). Το σακάκι θα φέρει το λογότυπο 

«ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» χρώματος μαύρου, θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν 

δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. 

Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τουλάχιστον 2 

τσέπες εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Θα έχει εξωτερικά 1 οριζόντια και 2 

κάθετες ανακλαστικές ταινίες τύπου 3Μ 5 εκ πλάτους. Το παντελόνι επίσης θα 

φέρει ανακλαστικές ταινίες. Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ ISO 20471. 

25. ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ και ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ. Πεδίο χρήσης: 

Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, 

εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και 

τεχνικούς που εκτείθονται σε εξωτερικές εργασίας για προστασία από βροχή 

και ψύχος). Χαρακτηριστικά: Το μπουφάν θα είναι δύο τμημάτων και 

ακολουθούν τις προβλέψεις του EN343, κλάση 3:3 σε ότι αφορά τις μηχανικές 

αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα 

είναι: Αδιαβροχοποίηση 3 Διαπνοή 3. Υλικό κατασκευής: 100%polyester 

Μεγέθη:S-4XL. Θα είναι χρώματος φθορίζον πορτοκαλί με μπλέ ή φθορίζον 

κίτρινο με μπλέ κατά επιλογή της Υπηρεσίας. Θα εχει κουκούλα, η οποία όταν 

δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος του 

μπουφάν, θα κλείνει με αμφίδρομο φερμουάρ και θα διαθέτει τουλάχιστον 

τέσσερις εξωτερικές τσέπες . Πρότυπο: ΕΝ ISO 20471 κλάση3 και EN343 

κλάση 3:3 Θα έχει εσωτερικό γιλέκο προσθαφαιρούμενο ίδιου χρώματος με το 

εξωτερικό μέρος, του οποίου τα μανίκια θα είναι αποσπώμενα. Το παντελόνι 
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επίσης θα φέρει ανακλαστικές ταινίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε μεγέθη S έως 

XXXXL και θα φέρει το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη με λευκά γράμματα σε 

διάσταση 5Χ30 εκατοστά. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος 

Πρότυπα: ΕΝ 343 Αδιαβροποιηση 3 Διαπνοή 3, EN ISO 20471 

8. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική 

πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, 

η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ VI Τμήμα Πράξεις 

78/2007, 19/2005, 31/2003 κ.λπ.), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε 

παράβαση ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους 

φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 

2772/1986, 3670/1992, 2137/1993 κλπ), αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων 

διατάξεων της Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις 

υποβληθείσες προσφορές τους. Επειδή, κατά την ερμηνεία των όρων κάθε 

Διακήρυξης ο ερμηνευτής του δικαίου πρέπει να αναζητεί το πραγματικό νόημα 

των ενσωματωμένων σε αυτή κανόνων με αφετηρία τη λεκτική, ήτοι γραμματική 

διατύπωσή τους (γραμματική ερμηνευτική μέθοδος). 

9. Επειδή η προσφεύγουσα με την προσφυγή της ισχυρίζεται ότι πρέπει 

να απορριφθεί η προσφορά της παρεμβαίνουσας διότι τα προσφερόμενα είδη 

δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει η υπ’αριθμ. 87/2019 Μελέτη και 

επί λέξει αναφέρει τα εξής «1) Ως αναφορά τα Γάντια από Υφασμα και νιτρίλιο. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : << Χαρακτηριστικά:.... 

εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα.>. Το εξωτερικο μέρος του γαντιού με 

με κωδικό γαντιού 01.00074 της Εταιριας ....είναι πολυεστερικό το αναγράφει και 

το πιστοποιητικό που έχει καταθέσει . (Συνημμένο το πιστοποιητικό της εταιρίας 

που έχει καταθέσει ). 2) Ως αναφορά τα Γάντια προστασίας κοπής από 

αλυσοπρίονο. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : « 

Χαρακτηριστικά:.... Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από 

επεξεργασμένο δέρμα αίγας...» Το υλικό κατασκευής είναι από βόειο το 

αναγράφει η ίδια η εταιρία στο τεχνικό ερωτηματολόγιο που έχει καταθέσει... 

(Συνημμένο το τεχνικό φυλλαδίο της κατασκευάστριας εταιρίας εκτυπωμένο από 

το ίντερνετ ). 3) Ως αναφορά τα Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : « Χαρακτηριστικά:.... 

Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό 
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δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5) ...». Η προστασία είναι 5-3,1 κατώτερη από το ζητούμενο 

της μελέτης το αναγράφει και η ίδια η εταιρία στο τεχνικό ερωτηματολόγιο που 

έχει καταθέσει. (Συνημμένο το πιστοποιητικό της εταιρίας που έχει καταθέσει ). 

4)Ως αναφορά το Ασπίδιο προστασίας από υγρά ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : «Χαρακτηριστικά: Προστασία από θάμβωση: 

κατηγορία Ν»  Το ασπίδιο με κωδικό 607.Α7.01.00 της Εταιριας ....δεν παρέχει 

προστασία θάμβωσης κατηγοριά Ν .Αποδεικνύεται από το τεχνικό φυλλαδιο που 

έχει καταθέσει ,έχει μόνο προστασία Κ. 5) Ως αναφορά το Ασπίδιο προστασίας 

από ηλεκτρικό τόξο ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : 

«Χαρακτηριστικά Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν >>. Το ασπίδιο με 

κωδικό 607.Α7.01.00 της Εταιριας ....δεν παρέχει προστασία θάμβωσης 

κατηγοριά Ν .Αποδεικνύεται από το τεχνικό φυλλαδιο που έχει καταθέσει ,έχει 

μόνο προστασία Κ ( Συνημμένο το τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας που έχει 

καταθέσει ). 6) Ως αναφορά τα ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (με μεταλλικό 

ένθετο) S3 .ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : « 

Χαρακτηριστικά: από γνήσιο δέρμα τύπου FULL GRAIN LEATHER). Τα 

άρβυλα ασφαλείας με κωδικό ....της εταιρίας ....δεν είναι full grain leather όπως 

ορίζει η μελέτη αναφέρει μόνο ότι είναι από δέρμα (leather) δεν αποδεικνύεται οι 

ποιότητα του δέρματος (ποιότητες δέρματος : full grain leather,split 

leather,printed leather ) Δεν έχει προσκομίσει τεχνικό φυλλάδιο που να γίνεται 

αναφορά στο τύπο του δέρματος . 7) )Ως αναφορά τα ΑΡΒΥΛΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (χωρίς μεταλλικό ένθετο). ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ZHTHTAI : « Χαρακτηριστικά: από γνήσιο δέρμα τύπου FULL GRAIN 

LEATHER ) Τα άρβυλα ασφαλείας με κωδικό ....της εταιρίας ....δεν είναι full grain 

leather όπως ορίζει η μελέτη .Αναφέρει μόνο ότι είναι από δέρμα (leather) δεν 

αποδεικνύεται η ποιότητα του δέρματος (ποιότητες δέρματος : full grain 

leather,split leather,printed leather ) .Δεν έχει προσκομίσει τεχνικό φυλλάδιο που 

να γίνεται αναφορά στο τύπο του δέρματος. Σημείωση : Μετά από έρευνα που 

έκανα στο διαδίκτυο ο κωδικός έτσι όπως το αναγράφει η εταιρία ...., ...  με 

κωδικό ....& αλλα και εταιρία ....(.... )με κωδικο Χ100 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ. 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ: Στον περσινό διαγωνισμό της ιδίας προμήθειας με τίτλο Ειδών 

ατομικής προστασίας (ρουχισμός & γάλα ), Με Αρ μελέτης 73/2018 και Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ ....(ρουχισμός)του Δήμου ....,η συνδιαγωνιζόμενη εταιρία με την δική 

μας ....κατέθεσε Αρβυλο ασφαλείας της εταιρίας ....με κωδικό .... ,το ίδιο άρβυλο 
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που κατέθεσε και η εταιρία .... στον φετινό διαγωνισμό .Η Αναθέτουσα Αρχη 

πέρυσι απέρριψε το είδος άρβυλα ασφαλείας χωρίς μεταλλικό ένθετο S3 με 

κωδικό .... της εταιρίας ....με ημερομηνία απόφασης 28/09/2019. Η εταιρία 

κατέθεσε προσφυγη στης 8/10/2018 με κοινοποίηση στην ΑΕΠΠ 12.10.2018 .Η 

ΑΕΠΠ συμφώνησε ότι η Αναθέτουσα Αρχη καλώς απέρριψε την προσφορά της 

εν λόγω εταιρίας επειδή δεν κάλυπτε της προδιαγραφές της μελέτης . (ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΕΠΠ:1026/2018). 8) Ως αναφορά της 24. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : « Χαρακτηριστικά και θα 

διαθέτει τουλάχιστον 2 τσέπες εσωτερικές. Το παντελόνι φέρει ανακλαστικές 

ταινίες...). Η Νιτσεράδα με κωδικό της εταιρίας .... δεν φέρει εσωτερικές τσέπες 

,δεν έχει καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο αποδεικνύεται όμως από τα κατατεθημένα 

δείγματα που βρίσκονται στην υπηρεσία. Επίσης το πιστοποιητικό αναφέρεται 

μόνο στο μπουφάν και όχι στο παντελόνι. Η κωδικοί που αναφέρει στο τεχνικό 

ερωτηματολόγιο μπουφάν :…. και παντελόνι:…. δεν αντιστοιχούν με τους 

κωδικούς του πιστοποιητικού. 9) Ως αναφορά το 25.ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ και 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ZHTHTAI : 

«Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων 

(οδοκαθαριστές, εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες 

πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται σε εξωτερικές εργασίας νια 

προστασία από βροχή και ψύχος). Χαρακτηριστικά:  Το παντελόνι επίσης θα 

φέρει ανακλαστικές ταινίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε μεγέθη S έως XXXXL και 

θα φέρει το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη με λευκά γράμματα σε διάσταση 

5Χ30 εκατοστά. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος. Πρότυπα: 

ΕΝ 343 Αδιαβροχοποιήση 3 ,Διαπνοή 3, EN ISO 20471. Το παντελόνι με κωδικό 

....της εταιρίας ..... Δεν είναι αδιάβροχο Το υλικό κατασκευής είναι 50% βαμβάκι 

και 50% πολυέστερ ,δεν καλύπτει το πρότυπο ΕΝ 343 ως αναφορά την 

αδιαβροχοποίηση για την προστασία των εργαζομένων που εκτείθονται σε 

εξωτερικές εργασίας για προστασία από βροχή και ψύχος όπως αναφέρεται στο 

πεδίο χρήσης. 10)Ως αναφορά τις 15. Αδιάβροχες ποδιές. Πρότυπα : EN 340 , 

EN 467. To πρότυπο ΕΝ 467 είναι παλιό και έχει αντικατασταθεί με το νέο ΕΝ 

14605 Η αδιάβροχη ποδιά που έχει προσκομίσει η ανταγωνίστρια εταιρεία δεν 

καλύπτει ούτε το παλιό (ΕΝ 467) ούτε το καινούργιο πρότυπο(ΕΝ14605).» 

 10. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή σχετικά με την υπό κρίση προσφυγή 

αναφέρει ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 8.1.A1.1 της ανωτέρω διακήρυξης και 
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συγκεκριμένα στο σημείο Δείγματα ΜΑΠ, αναφέρεται: «Το είδος νιτσεράδες και 

τα υποδήματα εργασίας να αξιολογηθούν (ποινή αποκλεισμού) για την ποιότητα 

και την μηχανική αντοχή από την επιτροπή αξιολόγησης και από τον Τεχνικό 

ασφαλείας». Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από δευτερογενή, εκτενέστατο 

έλεγχο των δειγμάτων των ειδών, και επιπρόσθετης εκτεταμένης έρευνας στο 

διαδίκτυο, με αλλαγή γλώσσας των τεχνικών φυλλαδίων (από Ιταλική σε 

Αγγλική) και μετάφραση αυτής, προκειμένου να ευρεθούν οι τεχνικές 

προδιαγραφές των υπό εξέταση ειδών, όσον αφορά τη προσφυγή, σας 

αναφέρουμε τα κάτωθι: 1) Γάντια από Ύφασμα και νιτρίλιο. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές αναφέρουν: «Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας 

από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική 

ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα ή ανάλογο.» 

Το εξωτερικό μέρος του γαντιού με κωδικό γαντιού 01.00074 της Εταιρίας ....είναι 

πολυεστερικό. Η χρήση των συγκεκριμένων γαντιών δεν επηρεάζει ουσιωδώς 

την ασφάλεια των εργαζομένων για αυτό το θεωρούμε ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 

2) Γάντια προστασίας κοπής από αλυσοπρίονο. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

αναφέρουν: «Χαρακτηριστικά: .... Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και 

αντίχειρας από επεξεργασμένο δέρμα αίγας». Το υλικό κατασκευής είναι από 

βόειο όπως αναγράφει η εταιρία στο τεχνικό ερωτηματολόγιο που έχει καταθέσει. 

Το υλικό κατασκευής των συγκεκριμένων γαντιών δεν επηρεάζει ουσιωδώς την 

ασφάλεια των εργαζομένων για αυτό το θεωρούμε ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 3) Γυαλιά 

προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν: 

«Χαρακτηριστικά: .... Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος 

κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)». Το ΦΕΚ αναφέρει ότι: 

«Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 

5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. 

Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο 

οικονομικά». Η προστασία είναι 5-3,1 διαφορετική από το ζητούμενο της μελέτης 

ή την εναλλακτική που δίνει το ΦΕΚ, Οι προδιαγραφές που ζητούν όλοι οι Δήμοι 

της Ελλάδας, βάσει ΦΕΚ, είναι «Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 

(συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος) 6». ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 

4) Ασπίδιο προστασίας από υγρά. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν: 

«Χαρακτηριστικά: .... Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν». Το ασπίδιο με 

κωδικό 607.Α7.01.00 της Εταιριας ....παρέχει προστασία θάμβωσης κατηγορία 
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Ν. Κ είναι η προστασία από τριβή. Θεωρούμε ότι αναγράφηκε λανθασμένα από 

την εταιρεία ..... ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 5) Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν: «Χαρακτηριστικά: .... Προστασία από 

θάμβωση: κατηγορία Ν». Το ασπίδιο με κωδικό 607.Α7.01.00 της Εταιριας 

....παρέχει προστασία θάμβωσης κατηγορία Ν. Κ είναι η προστασία από τριβή. 

Θεωρούμε ότι αναγράφηκε λανθασμένα από την εταιρεία ..... ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 6)

 Άρβυλα ασφαλείας με μεταλλικό ένθετο S3. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

αναφέρουν: «Χαρακτηριστικά: .... από γνήσιο δέρμα τύπου FULL GRAIN 

LEATHER». Σύμφωνα με την από 29-8-2019 βεβαίωση της εταιρείας ...., που 

στάλθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας την Παρ 30/8/2019 10:11, το 

υπόδημα ασφαλείας με μεταλλικό ένθετο S3 και κωδικό ....είναι κατασκευασμένο 

από γνήσιο δέρμα τύπου FULL GRAIN LEATHER. ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 7) Άρβυλα 

ασφαλείας χωρίς με μεταλλικό ένθετο. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν: 

«Χαρακτηριστικά: .... από γνήσιο δέρμα τύπου FULL GRAIN LEATHER». 

Σύμφωνα με την από 29-8-2019 βεβαίωση της εταιρείας ...., που στάλθηκε στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας την Παρ 30/8/2019 10:11, το υπόδημα ασφαλείας 

με μεταλλικό ένθετο S3 και κωδικό ....S3 είναι κατασκευασμένο από γνήσιο 

δέρμα τύπου FULL GRAIN LEATHER. ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 8)ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ Οι 

τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν: «Χαρακτηριστικά: .. θα διαθέτει τουλάχιστον 

2 τσέπες εσωτερικές και 2 εξωτερικές..». Η Νιτσεράδα φέρει 2 εσωτερικές τσέπες 

όπως αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα δείγματα που βρίσκονται στην 

υπηρεσία. ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 9)ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ και ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν: «Χαρακτηριστικά:  Το 

παντελόνι επίσης θα φέρει ανακλαστικές ταινίες.». Η αδιαβροχοποίηση, 

αναφέρεται μόνο στο μπουφάν ψύχους και στο γιλέκο, αν και όφειλε 

ευκρινέστερα, να αναφέρεται και στο παντελόνι. Όπως είναι αναγραφόμενο στις 

τεχνικές προδιαγραφές, δεν αποσαφηνίζει την ανάγκη αδιαβροχοποίησης ή μη. 

Το παντελόνι, είναι αδιάβροχο στο ανώτερο τμήμα του, δεν είναι αδιάβροχο στο 

κατώτερο τμήμα αυτού (κατόπιν δοκιμής που έγινε από την επιτροπή) είναι 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ. 10) Αδιάβροχες ποδιές. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν: 

«Πρότυπα : EN 340, EN 467». Οι ποδιές ....μοντέλο ....καλύπτουν το πρότυπο 

340 δεν αναφέρεται όμως το πρότυπο ΕΝ467 (όπως αυτό έχει αντικατασταθεί) 

που αφορά προστασία από χημικά υγρά. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ.».  

 11. Επειδή, η παρεμβαίνουσα αντικρούει την υπό κρίση προσφυγή και 
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ισχυρίζεται επί λέξει ότι «1. Επί ΤΗΣ υπό (1) αιτίασης της προσφυγής και 6η τα 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (αριθμός 4 της μελέτης): Το 

προσφερόμενο από την εταιρεία μας πληροί το σχετική απαίτηση της μελέτης. 

Ειδικότερα, στον αριθμό 4 της με αριθμό 87/2019 μελέτης στα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος αναφέρεται επί λέξει το εξής: «Πεδίο χρήσης: για προστασία των 

χεριών σε εργασίες σας οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεϋεί σε χημικές ουσίες ή 

σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον 

(ασφαλτικά), υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20-25 

cm., πάχος: min 0,5 mm Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από 

νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαυβακερό ύφασιια υε ελαστική ταινία 

σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα ή ανάλονο. Μηχανικές 

αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήμανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών 

αντοχών 3-1-2-2 εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, Πρότυπα: 

ΕΝ-388, ΕΝ-420». Από την ανωτέρω διατύπωση συνάγεται ότι το 

προσφερόμενο γάντι θα πρέπει να είναι από νιτρίλιο στην παλάμη, τα δάχτυλα 

και τον αντίχειρα και από βαμβακερό ή άλλο ανάλογο ύφασμα στη «μανσέτα και 

το εξωτερικό μέρος». Και σε κάθε περίπτωση από την ανωτέρω διατύπωση δεν 

προκύπτει με ασφάλεια, ότι μόνον τα βαμβακερά γάντια στη μανσέτα και το 

εξωτερικό μέρος είναι αποδεκτά, αποκλεισμένων ανάλογων υλικών, όπως ο 

πολυεστέρας. Κατά συνέπεια, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες 

προδιαγραφές του είδους και τα πρότυπα, το προσφερόμενο από την εταιρεία 

μας είδος, ορθώς έγινε δεκτό από την προσβαλλομένη. 2. Επί της υπό (2) 

αιτίασης που αφορά στα ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

(αριθμός 6 rnc μελέτης): Στον αριθμό 6 της μελέτης και ειδικότερα στα 

χαρακτηριστικά, ζητείται το γάντι να είναι κατασκευασμένο από επεξεργασμένο 

δέρμα αίγας στην παλάμη, τα δάχτυλα και τους αντίχειρες. Ωστόσο εν 

προκειμένω η εταιρεία μας προσφέρει γάντι από βόειο δέρμα, το οποίο ως 

προδιαγραφή είναι ανώτερης ποιότητας από το επεξεργασμένο δέρμα αίγας και 

δεν αλλοιώνει τις προδιαγραφές του γαντιού ως προς την προστασία που πρέπει 

να παρέχει στους χειριστές που το φορούν, πληροί τα ζητούμενα επίπεδα 

μηχανικών αντοχών και φέρει σε κάθε περίπτωση τις απαιτούμενες 

πιστοποιήσεις, μεταξύ αυτών και το πρότυπο της διακήρυξης ΕΝ 381-7. 

Επομένως ορθώς η Αναθέτουσα Αρχή έκανε δεκτή την προσφορά μας στο 
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σημείο αυτό προφανώς, αφού φέρει προδιαγραφή υπέρτερη της ζητούμενης στη 

διακήρυξη. Σε κάθε δε περίπτωση, η σχετική διαφοροποίηση προφανώς είναι 

ήσσονος σημασίας, εφόσον αποδεικνύεται πληρούνται επίπεδα προστασίας και 

το προσφερόμενο προϊόν είναι τουλάχιστον ισότιμο με το ζητούμενο. 3. Επί 

της υπό (3) αιτίασης που αφορά στα ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (αριθμός 8 της μελέτης): Στον αριθμό 8 της μελέτης ζητούνται 

γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία με πεδίο χρήσης τις εργασίες στο 

ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. Το προσφερόμενο από την εταιρεία μας προϊόν 

πληροί με επάρκεια τη συγκεκριμένη προδιαγραφή, καθώς η εταιρεία μας έχει 

προσφέρει γυαλιά κατάλληλα για προστασία από ηλιακή ακτινοβολία με βαθμό 

απορρόφησης 5_3,1, τα οποία είναι κατάλληλα για την εν λόγω χρήση που είναι 

η εργασία στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. Ο βαθμός σκίασης 6 2 ή 6 2,5 που 

αναφέρει η μελέτη ενδείκνυται για εργασίες συγκόλλησης, δηλαδή για έκθεση σε 

πολύ υψηλότερη ακτινοβολία από αυτήν της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την 

εργασία στην ύπαιθρο, αφού περιορίζει επικίνδυνα την ορατότητα του χρήστη. 

Προφανώς η Αναθέτουσα Αρχή κατανοεί, ότι ο βαθμός απορρόφησης 

ακτινοβολίας που προσφέρουμε καλύπτει τις απαιτήσεις του ζητούμενου από τη 

διακήρυξη προϊόντος. Το προσφερόμενο από την εταιρεία μας προϊόν είναι 

πιστοποιημένο για τη συγκεκριμένη χρήση που ζητά ο Δήμος, όπως προκύπτει 

από την κατατεθειμένη στο φάκελο του διαγωνισμού πιστοποίηση. Οι 

προδιαγραφές και η χρήση του προσφερομένου από την εταιρεία μας προϊόντος 

αναγράφονται με πληρότητα στο πιστοποιητικό του προϊόντος, το οποίο φέρει τα 

χαρακτηριστικά που ζητά η μελέτη. Συνεπώς ο σχετικός λόγος της προσφυγής 

είναι απορριπτέος ως αβάσιμος καθώς το προσφερόμενο προϊόν είναι 

αντίστοιχο και σε κάθε περίπτωση καλύπτει την απαίτηση της διακήρυξης για 

προστασία των εργαζομένων από ηλιακή ακτινοβολία σε εργασίες στην ύπαιθρο 

τους θερινούς μήνες, συνεπώς η απόκλιση του βαθμού σκίασης είναι 

επουσιώδης, άλλως ήσσονος σημασίας. 4. Επί της υπό 4 αιτίασης που 

αφορά στο ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ: (αριθμός 10 της μελέτης) 

διαφοροποίηση του βαθμού θάμβωσης του προϊόντος μας είναι επουσιώδης και 

δε μειώνεται η προστασία του εργαζομένου από την σχετική έλλειψη, η οποία 

είναι ήσσονος σημασίας, καθώς το προϊόν μας φέρει πληροί τις προδιαγραφές 

προστασίας από υγρά που και φέρει τις σχετικές πιστοποιήσεις προτύπων που 

ζητά η μελέτη. 5. Επί της υπό 5 αιτίασης που αφορά στο ΑΣΠΙΔΙΟ 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ (αριθμός 11 της μελέτης): Η 

διαφοροποίηση του βαθμού θάμβωσης του προϊόντος μας είναι επουσιώδης και 

δε μειώνεται η προστασία του εργαζομένου από την σχετική διαφοροποίηση, η 

οποία είναι ήσσονος σημασίας, καθώς το προϊόν μας φέρει πληροί τις 

προδιαγραφές προστασίας από ηλεκτρικό τόξο και φέρει τις σχετικές 

πιστοποιήσεις προτύπων που ζητά η μελέτη. 6. Επί της υπό (6) αιτίασης που 

αφορά στα ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (με μεταλλικό ένθετο) S3 (αριθμός 19 της 

μελέτης): Ο σχετικός λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι το εν 

λόγω προϊόν μας με κωδικό ....είναι υπόδημα full grain leather και 

συμμορφώνεται πλήρως με την σχετική απαίτηση της μελέτης, γεγονός που 

αποδεικνύεται από την από 29/8/2019 βεβαίωση του κατασκευαστή ...., η οποία 

και επισυνάπτεται ως σχετικό 1. 7.Επί της υπό (7) αιτίασης που αφορά στα 

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ) - (αριθμός 20 της 

μελέτης): Ο σχετικός λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι το εν 

λόγω προϊόν μας με κωδικό ....είναι υπόδημα full grain leather, ήτοι 

συμμορφώνεται πλήρως με την σχετική απαίτηση της μελέτης. Το εν λόγω 

προϊόν κατασκευάζεται για την εταιρεία μας από τον κατασκευαστή .... με τις 

προδιαγραφές που έχει ζητήσει η εταιρεία μας, είναι full grain, όπως προκύπτει 

από τη συνημμένη στην παρούσα παρέμβαση από 29/8/2019 βεβαίωση του 

κατασκευαστή και έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο φορέα (Οργανισμός CIMAC) 

(σχετικό 1). Περαιτέρω, η επίκληση από τον προσφεύγοντα με τον όρο 

«αναδρομή» άλλης απόφασης της ΑΕΠΠ για επί της ουσίας κρίση της επί 

συμμόρφωσης ή μη διαγωνιζομένου σε απαιτήσεις άλλου διαγωνισμού είναι 

απαράδεκτη και αλυσιτελής, αφενός γιατί προβάλλεται αορίστως, αφετέρου διότι 

η επικαλούμενη απόφαση αφορά σε άλλο διαγωνισμό με άλλη διακήρυξη και σε 

καμία περίπτωση δεν συνιστά η επί της ουσίας κρίση επί απαιτήσεων άλλης 

διακήρυξης προμήθειας και ουσιαστικών ελλείψεων των εκεί διαγωνιζομένων, 

στοιχείο βασιμότητας των προβαλλομένων εδώ λόγων για προδιαγραφές 

προσφερομένων στην υπό κρίση προμήθεια προϊόντων. 8. Επί της υπό (8) 

αιτίασης που αφορά στις ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (αριθμός 24 της μελέτης): Οι 

προβαλλόμενες αιτιάσεις πέραν του γεγονότος OTL προβάλλονται αορίστως, 

είναι απορριπτέες ως αβάσιμες, διότι: α) Το προσφερόμενο προϊόν ( η 

νιτσεράδα) φέρει εσωτερικές τσέπες, όπως προκύπτει από το κατατεθειμένο στο 

Δήμο δείγμα. Β) Από την κατατεθειμένη στο φάκελο του διαγωνισμού από 
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1/1/2014 δήλωση του κατασκευαστή ...., προκύπτει ότι ο κωδικός του 

πιστοποιητικού αντιστοιχεί στους κωδικούς 04.20.0850 - 04.20.0860, δηλαδή και 

στο μπουφάν και στο παντελόνι (σχετικό 2). 9. Επί της υπό (9) αιτίασης που 

αφορά στο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑΣ (αριθμός 25 της μελέτης): Η 

προβαλλόμενη αιτίαση είναι απορριπτέα καθώς προβάλλεται αορίστως, αλλά και 

ως αβάσιμη, καθώς το προσφερόμενο προϊόν (παντελόνι) με κωδικό ....της 

εταιρείας .... πληροί τις απαιτήσεις της μελέτης και είναι αδιάβροχο. Έχει 

σύνθεση 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρα, ώστε να καλύπτει την 

ανακλαστικότητα που ορίζεται από το ΕΝ 20471, το δε βαμβάκι βρίσκεται στην 

εσωτερική επιφάνεια του παντελονιού, διότι είναι πιο φιλικό προς το δέρμα και 

δεν προκαλεί ερεθισμούς στους εργαζόμενους. 10. Επί της υπό (10) αιτίασης 

που αφορά στις ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ (αριθμός 16 της μελέτης): Η 

προβαλλόμενη αιτίαση είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, καθώς το προσφερόμενο 

προϊόν (ποδιές) συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 14605 και είναι κατάλληλη 

για το πεδίο χρήσης που ζητείται (προστασία από χημικές ουσίες). 

Επισυνάπτεται η από 4/09/2019 επιστολή του κατασκευαστή (σχετικό 3).». 

 12. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις απόψεις συνολομογεί ότι δύο (2) 

από τα προσφερόμενα είδη της παρεμβαίνουσας, σε σύνολο δέκα (10) κατά των 

οποίων στρέφεται η προσφεύγουσα, όντως δεν είναι αποδεκτά ως προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές τους. Συγκεκριμένα η αναθέτουσα αρχή αναφέρει ότι για 

το είδος 8) Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία, οι τεχνικές 

προδιαγραφές αναφέρουν ότι πρέπει να έχουν σήμανση στους βραχίονες  CE, 

να αναγράφεται ο κατασκευαστής και το έτος κατασκευής και η ένδειξη F στον 

οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5), άλλως όπως ορίζει το σχετικό ΦΕΚ : 

«Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5_2 ή 

5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. 

Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο 

οικονομικά». Η προστασία είναι 5-3,1 διαφορετική από το ζητούμενο της μελέτης 

ή την εναλλακτική που δίνει το ΦΕΚ. Οι προδιαγραφές που ζητούν όλοι οι Δήμοι 

της Ελλάδας, βάσει ΦΕΚ, είναι «Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 

(συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος) 6» και γι’ αυτό τον λόγο το 

προσφερόμενο είδος από την παρεμβαίνουσα κρίνεται ως μη αποδεκτό. Επίσης 

για το είδος 15) Αδιάβροχες ποδιές, οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν ότι 

πρέπει να πληρούν τα  Πρότυπα : EN 340, EN 467. Οι ποδιές ....μοντέλο ....της 
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παρεμβαίνουσας καλύπτουν το πρότυπο EN 340 δεν αναφέρεται όμως το 

πρότυπο ΕΝ467 (όπως αυτό έχει αντικατασταθεί) που αφορά προστασία από 

χημικά υγρά, οπότε και αυτές κρίνονται ως μη αποδεκτές.  

 13. Επειδή, σύμφωνα με την διακήρυξη η προμήθεια των ειδών του υπό 

κρίση διαγωνισμού χωρίζεται σε δύο τμήματα- ομάδες: I) ρουχισμό (με 

συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ....) και II) γάλα (με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ....). 

Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, μπορούν 

να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων- συστημικών αριθμών 

ή για ένα τμήμα-συστημικό αριθμό των προς προμήθεια προϊόντων. Εν 

προκειμένω η παρεμβαίνουσα υπέβαλε προσφορά για το τμήμα Ι) είδη 

ρουχισμού (ΕΣΗΔΗΣ ....) σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 87/2019 μελέτη της Δ/νσης 

Προγραμματισμού της αναθέτουσας αρχής. Το εν λόγω τμήμα ρουχισμού της 

διακήρυξης αποτελείται από το σύνολο των ειδών ρουχισμού – προστασίας, 

όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς ένα προς ένα στην προαναφερθείσα 

υπ’αριθμ. 87/2019 μελέτη. Επομένως για να θεωρηθεί ότι η τεχνική προσφορά 

καλύπτει στο σύνολο της τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, πρέπει όλα 

τα απαιτούμενα είδη ρουχισμού να είναι σύμφωνα με αυτές ή να γίνουν 

αποδεκτά από την επιτροπή του διαγωνισμού. Από την στιγμή που η 

αναθέτουσα αρχή συνομολογεί ότι δύο από τα προσφερόμενα είδη ρουχισμού 

της παρεμβαίνουσας δεν είναι αποδεκτά, τότε η προσφορά της 

παρεμβαίνουσας για το τμήμα Ι) ρουχισμός (ΕΣΗΔΗΣ ....), είναι στο σύνολο της 

απορριπτέα και παρέλκει η περαιτέρω εξέταση των λοιπών αιτιάσεων της 

προσφεύγουσας ως προς το τμήμα που στρέφεται κατά των υπολειπόμενων 

οκτώ (8) ειδών της παρεμβαίνουσας. Ως εκ τούτου η υπό κρίση προσφυγή είναι 

βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή.  

14. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει 

να  γίνει δεκτή. 

15.  Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να επιστραφεί (άρθρο 363  Ν. 4412/2016). 

16. Επειδή, η παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί. 

 

 

   Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή . 
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Απορρίπτει την παρέμβαση. 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 221/2019 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

σκεπτικό της παρούσης. 

Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου με κωδικό .....  

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 και εκδόθηκε στις 16 

Οκτωβρίου 2019  στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

  Ο Πρόεδρος          Η Γραμματέας 

 

Χρήστος Σώκος              Λαμπρινή Φώτη 
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