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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 24ης -6-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 78
Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 συνήλθε σε
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ηγουμενίτσας, κατόπιν της υπ’αρ. 2833/20-6-2022 έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ της
ΔΕΥΑΗ, που επιδόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/1980, σε κάθε μέλος του χωριστά (στο
ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο e-mail).
Επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Καλφόγλου Γεώργιος

2. Λώλης Ηλίας

2. Ρούσης Αναστάσιος

3. Φουσέκης Γεράσιμος

3. Τσακίρης Ηλίας

4. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα

4. Κολιούσης Γεώργιος

5. Τσώτου-Νικολάου Βασιλική

5. Κωνσταντίνου Βασίλειος

6. Νικολάου Ανδρέας (αποχώρησε μετά το 2ο θέμα)
Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κα Κυριακή Τσίπη.
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών χειμερινής
ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022».
Εισηγούμενος το θέμα, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ:
α) την υπ’αρ. 129/14-1-2022 μελέτη για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας ειδών χειμερινής
ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022», με προϋπολογισμό 6.122,50€ (πλέον ΦΠΑ
24%) ή 7.592,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)
β) την υπ’αρ. 11/24-1-2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ (ΑΔΑ:6ΞΟΗΟΡ8Μ-ΠΦ6), με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022» και η
διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Εθνικού Διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 10-3-2022 και ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών 17-3-2022,
γ) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις, πρωτογενές αίτημα 22REQ009953810 2022-01-21,
δ) την υπ’αριθ. 566/15-02-2022 διακήρυξη (22PROC010075544 2022-02-17) του ανωτέρω διαγωνισμού.
Σήμερα καλείται το ΔΣ της ΔΕΑΥΗ, βάση του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης να εγκρίνει:
 το από 31/5/2022 Πρακτικό Ι (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Αξιολόγηση Τεχνικής
Προσφοράς) και
 το από 8/6/2022 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών).
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Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ Σ της ΔΕΥΑΗ αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής:
α) τις διατάξεις του Ν 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας», όπως ισχύει,
γ) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ (ΦΕΚ 4698Β/29-12-2017)
δ) τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
ε) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών», όπως ισχύει,
στ) τις διατάξεις των άρθρων 235,264 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύουν
ζ) τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως ισχύουν
η) τις διατάξεις των κατευθυντήριων οδηγιών 19/3015/8-5-2017 και 19/29-1-2018 (2η έκδοση) της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. όπως ισχύουν
θ) την υπ’αρ. 129/14-1-2022 μελέτη για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας ειδών χειμερινής
ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022», με προϋπολογισμό 6.122,50€ (πλέον ΦΠΑ
24%) ή 7.592,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)
ι) την υπ’αρ. 11/24-1-2022 απόφαση του ΔΣ και
ια) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις (πρωτογενές αίτημα 22REQ009953810 2022-01-21),

ομόφωνα αποφασίζουν
1. την έγκριση του Πρακτικού Ι, Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Αξιολόγηση Τεχνικής
Προσφοράς, για την «Προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος
2022» το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς της
Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Σ 155743) για την «Προμήθεια
ειδών χειμερινής ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
6.122,50€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Οι όροι της αριθ. Πρωτ 566/15-02-2022 Διακήρυξης εγκρίθηκαν με
την αριθ. 11/24-1-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ (ΑΔΑ: 6ΞΟΗΟΡ8Μ-ΠΦ6).
Στην Ηγουμενίτσα, από τις 23η ΜΑΙΟΥ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., έως και σήμερα, στα
γραφεία της ΔΕΥΑΗ, συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 235/2021 απόφαση του ΔΣ
της ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον με Α/Σ
155743 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αριθ. Πρωτ 566/15-02-2022 Διακήρυξης για την υπηρεσία με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2022»
συνολικού προϋπολογισμού: 6.122,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.
2.
3.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τάτση Ελένη
Ανδρέου Ιωάννης
Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
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H Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ' αριθ. Πρωτ 566/15-02-2022 Διακήρυξη της ΔΕΥΑΗ 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 155743. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-03-2022, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 15:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 17-03-2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Επίσης υποβληθήκαν σε έντυπη μορφή οι φάκελοι των εταιρειών:
Εταιρεία
Αριθμός πρωτοκόλλου
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
897/10-3-22
ΗΛΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ
924/11-3-22
Επομένως εμπρόθεσμος. Στη συνέχεια η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης)
του Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Σ 155743 και διαπίστωσε ότι αφενός ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από
τις παρακάτω εταιρείες:
Εταιρεία
Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
ΗΛΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ
09/03/2022 16:04:19
ΤΡΑΖΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10/03/2022 10:06:21
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
08/03/2022 14:13:10
Ακολούθως, η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τάτση Ελένη και τα μέλη της επιτροπής κος Ανδρέου
Ιωάννης και κος Τριανταφυλλίδης Βασίλειος, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος
τα διαπιστευτήρια τους, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω
διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν
αφού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο
του διαγωνισμού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς Α/Α συστήματος:
Εταιρεία

Α/Α προσφοράς συστήματος

ΗΛΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΖΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

270439
270518
271495

Στη συνέχεια η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της αριθ. Πρωτ 566/15-02-2022 Διακήρυξης
προέβη σε ενδελεχή έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» των υποψηφίων και διαπίστωσε τα εξής:
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1. Η προσφορά της εταιρείας ΗΛΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ περιελάβανε διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία,
οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα και έχουν αναλυτικά ως εξής:

2.

Η προσφορά της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΥ,,ΜΑΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ περιελάβανε διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά
αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα και έχουν αναλυτικά ως εξής:

3.

Η προσφορά της εταιρείας ΤΡΑΖΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ απορρίπτεται και δεν θα προβούμε σε
αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς λόγο του ότι δεν προσκομίσθηκε έως την ημερομηνία αποσφράγισης ( 17/3/2022 και
ώρα 10: 00) η πρωτότυπη εγγυητική συμμέτοχης
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Η Επιτροπή διαγωνισμού, στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
επικοινώνησε με τους φορείς που φέρεται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές και διαπίστωσε την
εγκυρότητά τους: με το υπ΄αριθμ πρωτ 1145/23-03-2022 έγγραφο, με τον φορέα ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK και με το υπ΄αριθμ πρωτ 1144/23-03-2022 έγγραφο, με τον φορέα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Κατά

της

διαδικασία

ελέγχου

των

τεχνικών

προσφορών

(ποιοτικά

χαρακτηριστικά

των

προσκομισθέντων δειγμάτων), σε σχέση με τον τεχνικό φάκελο η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τα
παρακάτω :
ΕΙΔΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Σ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ
ΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ και
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Δεν προσκομίσθηκε δείγμα

ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Προσκομίσθηκε δείγμα άλλης
εταιρείας (THE END) και όχι
της εταιρείας SIR SAFATY
SYSTEM S.P.A που δηλώθηκε
στην τεχνική προσφορά

Δεν προσκομίσθηκε πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας, διεθνούς
αναγνώρισης (ISO 9001:2015 )
της εταιρείας (THE END) που
είναι το προσκομισθέν δείγμα

ΑΡΝΗΤΙΚΟ καθώς
το δείγμα είναι
διαφορετικής
εταιρείας από αυτό
που περιγράφεται
στην ΤΕΧΝΙΚΗ

Παντελόνια
τύπου τζιν
(γυναικεία )
Παντελόνια
τύπου τζιν
(αντρικά)

Δηλώνεται εταιρεία
SIR SAFATY SYSTEM
S.P.A
Δηλώνεται εταιρεία
SIR SAFATY SYSTEM
S.P.A

Πουκάμισα τύπου
φανέλα
μακρυμάνικο
(γυναικεία)
Πουκάμισα τύπου
φανέλα
μακρυμάνικο
(αντρικά)

Δηλώνεται εταιρεία
SIR SAFATY SYSTEM
S.P.A

Δεν προσκομίσθηκε δείγμα

ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Δηλώνεται εταιρεία
SIR SAFATY SYSTEM
S.P.A

Προσκομίσθηκε δείγμα άλλης
εταιρείας (DANAOS) και όχι της
εταιρείας SIR SAFATY
SYSTEM S.P.A που δηλώθηκε
στην τεχνική προσφορά

Δεν προσκομίσθηκε πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας, διεθνούς
αναγνώρισης (ISO 9001:2015 )
της εταιρείας(DANAOS) που
είναι το προσκομισθέν δείγμα

ΑΡΝΗΤΙΚΟ καθώς
το δείγμα είναι
διαφορετικής
εταιρείας από αυτό
που περιγράφεται
στην ΤΕΧΝΙΚΗ

Πουλόβερ
Μάλλινο
(γυναικεία)
Πουλόβερ
Μάλλινο
(αντρικά)

Δηλώνεται εταιρεία
SIR SAFATY SYSTEM
S.P.A
Δηλώνεται εταιρεία
SIR SAFATY SYSTEM
S.P.A

Δεν προσκομίσθηκε δείγμα

ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Προσκομίσθηκε δείγμα άλλης
εταιρείας (ΔΑΝΑΟΣ) και όχι της
εταιρείας
SIR SAFATY
SYSTEM S.P.A που δηλώθηκε
στην τεχνική προσφορά

1. Δεν προσκομίσθηκε
πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας, διεθνούς
αναγνώρισης (ISO 9001:2015)
της εταιρείας (ΔΑΝΑΟΣ) που
είναι το προσκομισθέν δείγμα
2. Το προσκομισθεν δειγμα είναι
50% μάλλινο και όχι 100%

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μπουφάν
χειμερινό
Αδιάβροχο
(γυναικεία )
Μπουφάν
χειμερινό
Αδιάβροχο
( αντρικά)

Δηλώνεται εταιρεία
PORT WEST

Δεν προσκομίσθηκε δείγμα

Δηλώνεται εταιρεία
PORT WEST

Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας PORT WEST

ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ

Ζευγάρι μποτάκια
με επένδυση
(γυναικεία)
Ζευγάρι μποτάκια
με επένδυση
(αντρικά)

Δηλώνεται εταιρεία
GRISPORT SPA

Δεν προσκομίσθηκε δείγμα

ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Δηλώνεται εταιρεία
GRISPORT SPA

Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας GRISPORT SPA

Το προσκομισθέν δείγμα δεν είναι
δερμάτινο

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΑΣΗ
Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ και
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Παντελόνια τύπου
τζιν (γυναικεία )
Παντελόνια τύπου
τζιν (αντρικά)
Πουκάμισα τύπου
φανέλα
μακρυμάνικο
(γυναικεία)
Πουκάμισα τύπου
φανέλα
μακρυμάνικο
(αντρικά)
Πουλόβερ
Μάλλινο
(γυναικεία)
Πουλόβερ
Μάλλινο
(αντρικά)
Μπουφάν χειμερινό
Αδιάβροχο
(γυναικεία )
Μπουφάν χειμερινό
Αδιάβροχο
( αντρικά)

Δηλώνεται εταιρεία
PAYPER
Δηλώνεται εταιρεία
PAYPER
Δηλώνεται εταιρεία
PAYPER

Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας PAYPER
Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας PAYPER
Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας PAYPER

ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ

Δηλώνεται εταιρεία
PAYPER

Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας PAYPER

ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ

Δηλώνεται εταιρεία
PAYPER

Προσκομίσθηκε δείγμα
εταιρείας (PAYPER)

Το προσκομισθέν δείγμα είναι
10% μάλλινο και όχι 100%

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Το προσκομισθέν δείγμα είναι
10% μάλλινο και όχι 100%

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ

Δηλώνεται εταιρεία
CONIK

Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας ATLANTIS

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Ζευγάρι μποτάκια
με επένδυση
(γυναικεία)
Ζευγάρι μποτάκια
με επένδυση
(αντρικά)

Δηλώνεται εταιρεία
GRISPORT SPA

Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας GRISPORT SPA

Δεν προσκομίσθηκε
πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας, διεθνούς
αναγνώρισης (ISO 9001:2015)
της εταιρείας (ATLANTIS) που
είναι το προσκομισθέν δείγμα
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δηλώνεται εταιρεία
GRISPORT SPA

Προσκομίσθηκε δείγμα της
εταιρείας GRISPORT SPA

ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ

Δηλώνεται εταιρεία
PAYPER

Προσκομίσθηκε
εταιρείας (PAYPER)

δείγμα

Δηλώνεται εταιρεία
COFRA

Προσκομίσθηκε δείγμα
εταιρείας COFRA

της

ΘΕΤΙΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΟΣ

ΘΕΤΙΚΟΣ

Και ως εκ τούτου στο στάδιο αυτό δεν ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις της αριθ. Πρωτ 566/15-022022 διακήρυξης από τις εταιρείες :
Εταιρεία
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ
Ως εκ τούτου η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη των εταιρειών
ΤΡΑΖΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν
Πρακτικό I το οποίο υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. Η Πρόεδρος της επιτροπής Τάτση Ελένη,
Ανδρέου Ιωάννης, Μέλος της επιτροπής, Τριανταφυλλίδης Βασίλης, Μέλος της επιτροπής».
2. την έγκριση του Πρακτικού ΙI, Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών, για την «Προμήθεια ειδών
χειμερινής ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022» το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Σ 155743) για την «Προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης, του
προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.122,50€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Οι
όροι της αριθ. Πρωτ 566/15-02-2022 Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την αριθ. 11/24-1-2022 απόφαση του
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Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ (ΑΔΑ: 6ΞΟΗΟΡ8Μ-ΠΦ6). Στην Ηγουμενίτσα, από τις 8η Ιουνίου 2022, ημέρα
Τέταρτη και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
αριθ. 235/2021 απόφαση του ΔΣ της

ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις

οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον με Α/Σ 155742 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αριθ.
Πρωτ 566 Διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2022 » συνολικού προϋπολογισμού 6.122,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.
2.
3.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τάτση Ελένη
Ανδρέου Ιωάννης
Τριανταφυλλίδης Βασίλειος

H Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ' αριθ. Πρωτ 566/15-02-2022 Διακήρυξη της ΔΕΥΑΗ 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 155743.
Στη συνέχεια η Επιτροπή βάση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, απεφάνθει πως δεν συνεχίζεται η διαδικασία λόγω αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων.
Επομένως ο διαγωνισμός έχει αποβεί άγονος. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό
IΙ το οποίο υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. Η Πρόεδρος της επιτροπής Τάτση Ελένη, Ανδρέου Ιωάννης,
Μέλος της επιτροπής, Τριανταφυλλίδης Βασίλης, Μέλος της επιτροπής»
3. κηρύσσουν άγονο το διαγωνισμό που διεξήχθη για την «Προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης, του
προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2022», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 103-2022 και ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών 17-3-2022,
4. αποφασίζουν την επανάληψη του διαγωνισμού και εγκρίνουν τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Εθνικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών χειμερινής ένδυσης, του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ,
για το έτος 2022», προϋπολογισμού 6.122,50€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 7.592,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%),
5. ορίζουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 15-9-2022 ώρα 15.00μμ και
ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών την Πέμπτη 22-9-2022 και ώρα 10:00πμ,
6. οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης: www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία στην
Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ηγουμενίτσα 24 / 6 / 2022
Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ
Σωτήριος Γ. Μήτσης
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