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ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

CENTER FOR SECURITY STUDIES 

ΘΕΜΑ: Απόφαση της υπ’ αριθμ. 325/29.06.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) θέμα 2ο: «Έγκριση υπ’ αριθμ. 9018/1-κε’ από 

21/06/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου SSEE» 

 

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.3387/2005 (ΦΕΚ Α’ 224 12-09-2005) «Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Tου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

4. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 307 Συνεδρίασης, από της 12/01/2018,  του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΚΕ.ΜΕ.Α. περί έγκρισης του τεύχους διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού. 

6. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 313 Συνεδρίασης, από της 21/03/2018,  του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΚΕ.ΜΕ.Α. περί τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. 

7. Την υπ’ αριθμ. 9018/1-ε’ από 27/03/2018 Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών ειδών προστασίας 

από ΧΒΡΠΕ απειλές με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

8. Το υπ’ αριθμ. 9018/1-ιε΄από 30/04/2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Φακέλων. 

9. Το υπ’ αριθμ. 9018/1-ιστ’ από 30/04/2018 Ενημερωτικό Σημείωμα. 

10. Το υπ’ αριθμ. 10416 από 11/05/2018 Έγγραφο του ΚΕ.ΜΕ.Α.. 

11. Την υπ’ αριθμ. 9018/1-κγ’ από 11/05/2018 Έκθεση Διορισμού Εμπειρογνώμονα. 

12. Την υπ’ αριθμ. 9018/1-κδ’ από 20/06/2018 Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης, σχετικά με την αξιολόγηση 

και συμμόρφωση των υποβληθέντων τεχνικών προσφορών με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

13. Το υπ’ αριθμ. 9018/1-κε’ από 21/06/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SSEE. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
1. Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα PASS DEFENCE M.E.Π.Ε. από την διαδικασία, για το  λόγο 

ότι ως προς την στολή τύπου «C» η τεχνική προσφορά, του οικονομικού φορέα, δεν περιείχε τις 
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ζητούμενες στη διακήρυξη γαλότσες τύπου PVC σύμφωνα με το EN 20345 S5, καθώς και δεν 

παρατίθεται κανένα σχετικό τεχνικό φυλλάδιο και αποτέλεσμα δοκιμών. 

 

2. Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα STOP Α.Ε.Β.Ε. από την διαδικασία, για του κάτωθι λόγους: 

α.  Ως προς την στολή τύπου Α, το προϊόν που περιείχε η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα 

δεν καλύπτει την προδιαγραφή της Διακήρυξης σχετικά με τα μανίκια τύπου νυχτερίδας. 

β. Ως προς το σύστημα ατομικής απολύμανσης δέρματος, το προϊόν που περιείχε η τεχνική 

προσφορά του οικονομικού φορέα δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Διακήρυξης, 

καθώς πρόκειται για προϊόν απολύμανσης επιφανειών και εξοπλισμού, ακατάλληλο για χρήση 

στο δέρμα. 

γ. Ως προς την ταινία χημικής προστασίας, το προϊόν που περιείχε η τεχνική προσφορά του 

οικονομικού φορέα δεν καλύπτει την προδιαγραφή της Διακήρυξης καθώς δεν παρέχει χημική 

προστασία. 

δ. Ως προς την μάσκα ολόκληρου προσώπου, το προϊόν που περιείχε η τεχνική προσφορά του 

οικονομικού φορέα δεν καλύπτει την προδιαγραφή της Διακήρυξης σχετικά με την δυνατότητα 

σύνδεσης της μάσκας με πηγή πρόσληψης νερού. 

 

3. Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα DRAEGER HELLAS Α.Ε. από την διαδικασία, για του 

κάτωθι λόγους: 

α. Ως προς την στολή τύπου Α: 

α1. Σχετικά με το απαιτούμενο της Διακήρυξης ως προς την υποχρέωση του οικονομικού φορέα να 

προσκομίσει πίνακες χημικών παραγόντων στους οποίους έχει δοκιμαστεί το υλικό της στολής, 

συμπεριλαμβανομένου πολεμικών χημικών παραγόντων, σύμφωνα με το πρότυπο FINABEL 

0.7.C, καθώς και μολυσματικών παραγόντων σύμφωνα με το πρότυπο EN 14126:2003, το προϊόν 

που περιείχε η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω 

πιστοποιήσεις. 

α2. Σχετικά με τα πρότυπα και την νομοθεσία που ορίζει η Διακήρυξη, το προϊόν που περιείχε η 

τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν φέρει τις πιστοποιήσεις EN 340:2002, ΕΝ 

14126:2003 και EN 1073:2002. 

β. Ως προς την στολή τύπου C: 

β1.Σχετικά με το απαιτούμενο της Διακήρυξης ως προς την υποχρέωση συμμόρφωσης στο 

πρότυπο EN 1149-5:2008, το προϊόν που περιείχε η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα 

δεν συμμορφώνεται με το εν λόγω πρότυπο. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα όσα ορίζει η Διακήρυξη στην παράγραφο 3.5 και το άρθρο 106 παρ. 1 περ. 

α του 4412/2016,  αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας, με δεδομένο ότι αυτή απέβη άγονη λόγω 

αποκλεισμού όλων των προσφερόντων οικονομικών φορέων. 

 

 

 

 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕ.ΜΕ.Α. 
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