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Από το Πρακτικό της αριθμ. 30/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

             

Σήμερα την 14-12-2018 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα 13.30 μ.μ. 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑΑ,  συνήλθε  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’αριθμ.5881/10-12-2018 
πρόσκλησης του Προέδρου, που νόμιμα έχει δοθεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, 
σύμφωνα  με  τα  άρθρα  4  και  5  του  Ν.1069/80  και  το  άρθρο  6  του  Κανονισμού 
Λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, επειδή σε σύνολο 
11 τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα  8  μέλη του Συμβουλίου.                  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρυσοχόου Αναστασία                                         Aπούσα

Μειμάρογλου Εμμανουήλ                         

Tερζής Επαμεινώνδας                               
                  
Πόντικα Μαρία                               
                                       
Ναιτίδης Ιωάννης                                                     Απών
  
Θυμιανίδης Κωνσταντίνος                                       

Δραμανίδου Νίκη                                                    Aπούσα
                   
Ταλιαντζή Σοφία                                                
                                     
Ξενουδάκης Γεώργιος

Παχίδου Αναστασία                               
               
                                    
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.  Ουζουνίδης Γεώργιος  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 30
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  367/14-12-2018

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής  τεχνικών  και  οικονομικών  προσφορών  για  την  προμήθεια  με  τίτλο 
«Προμήθεια Oχημάτων : Αυτοκίνητα Φορτηγά -Επιβατικά Αυτοκίνητα», ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ κ. Γεώργιος Ουζουνίδης δίνει το λόγο στον Γενικό Δ/ντή της 
ΔΕΥΑΑ  κ.  Χρήστο  Κακαλή,  ο  οποίος  παρουσιάζει  στο  ΔΣ  το  Πρακτικό  της 
Επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής :

                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια Οχημάτων: Φορτηγά αυτοκίνητα – Επιβατικά αυτοκίνητα»

Την  Πέμπτη  15-11-2018  συνήλθε  η  Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών 

γενικών προμηθειών-υπηρεσιών σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ. 03/22-01-2018 

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., αποτελούμενη από τους:

1. Κυριακή Χαμουρατίδου, ως Πρόεδρο
2. Ευάγγελο Κεμανετζή, ως  μέλος
3. Στυλιανή Γιαννάκου, ως  μέλος

για  να  διενεργήσει  την  διαδικασία  της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  μέσω  της 
ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών 
συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  όσων  κατέθεσαν  προσφορά  για  το 
διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων: Φορτηγά αυτοκίνητα – Επιβατικά 
αυτοκίνητα».

 Επειδή κριτήριο κατακύρωσης, είναι  η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά είδος,  ο διαγωνισμός αναρτήθηκε σε 
πέντε (5) διαφορετικά πεδία στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ένα ξεχωριστό για το κάθε είδος 
ώστε να  ελέγχεται η βαθμολογία ενός είδους κάθε φορά,  και έχει λάβει πέντε συστημικούς 
αριθμούς: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ   
ΤΟΠΟΣ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr  
 με  αύξοντα αριθμό
 συστήματος 65454
για το είδος : 
Μικρό ανοικτό φορτηγό 
όχημα  τύπου   pickup 
4X4 διπλοκάμπινο

15-11-2018
Ώρα : 10:00 π.μ.

www.promitheus.gov.gr  
 με  αύξοντα αριθμό
 συστήματος 65502
για το είδος :
Μικρό φορτηγό όχημα 

15-11-2018
Ώρα : 10:30 π.μ.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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τύπου ΚΛΟΥΒΑ

www.promitheus.gov.gr  
 με  αύξοντα αριθμό
 συστήματος 65504
για το είδος :
Μικρό κλειστό φορτηγό 
όχημα τύπου VAN

15-11-2018
Ώρα : 11:00 π.μ.

www.promitheus.gov.gr  
 με  αύξοντα αριθμό
 συστήματος 65506
για το είδος :
Επιβατικό αυτοκίνητο 
τύπου jeep ή SUV

15-11-2018
Ώρα : 11:30π.μ.

www.promitheus.gov.gr  
 με  αύξοντα αριθμό
 συστήματος 65507
για το είδος :
Επιβατικό ηλεκτρικό 
όχημα

15-11-2018
Ώρα : 12:00 μ.

Η  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  διαδικασίας,  αφού  προηγουμένως 
παρέλαβε από την υπηρεσία πρωτοκόλλου τους φακέλους που υποβλήθηκαν σε αυτό 
σχετικά με τον διενεργούμενο διαγωνισμό.

Μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα (09-11-2018 και ώρα 15.00) που όριζε η 
διακήρυξη,  υποβλήθηκαν  τρεις  ηλεκτρονικές  προσφορές  από  τους  παρακάτω 
προμηθευτές:

α/α
Περιγραφή 
Προμήθειας

Ποσότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1
Μικρό ανοικτό φορτηγό 
όχημα  τύπου   pickup 
4X4 διπλοκάμπινο

3 ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

115418
(αρ.Πρωτ. 5166/09-11-

2018)

2 Μικρό κλειστό φορτηγό 
όχημα τύπου ΚΛΟΥΒΑ 1 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
116772

(Αρ. Πρωτ. 5197/12-11-2018)

3 Μικρό  φορτηγό  όχημα 
τύπου VAN 1 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

116773
(Αρ. Πρωτ. 5197/12-11-2018)

4 Επιβατικό  αυτοκίνητο 
τύπου jeep 1 -------------------------------- ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

5 Επιβατικό  ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο 1 -------------------------------- ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!EiazrnLm2-PtjopejO0WPg%7D&bid_number=%7B!!qHxYaiU69VTU.t9RjKWGOg%7D&_ti=1230445740&oapc=47&oas=FfJEIz7fzk8cE6M0U_EGRw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!mKUrRLIQ19-o7Jun4MvOkw%7D&bid_number=%7B!!Y1zFgGXZQ-gxyfnottUKRQ%7D&_ti=2131346116&oapc=40&oas=40xG3W7l-8aiEMcSJvYPXA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!mKUrRLIQ19-o7Jun4MvOkw%7D&bid_number=%7B!!Y1zFgGXZQ-gxyfnottUKRQ%7D&_ti=2131346116&oapc=40&oas=40xG3W7l-8aiEMcSJvYPXA..
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Έπειτα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των 
δικαιολογητικών  και  της  τεχνικής  τους  προσφοράς  που  κατατέθηκαν  από  τους 
συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα 
και  τα  απαιτούμενα  από  τη  διακήρυξη  και  διαπίστωσε  ότι  όλοι  οι  συμμετέχοντες 
υπέβαλαν  ορθά  τα  δικαιολογητικά  τους  καθώς  επίσης  κατέθεσαν  έγκαιρα  στο 
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας φυσικό ενσφράγιστο φάκελο, όσα έγγραφα δεν φέρουν τη 
ψηφιακή τους υπογραφή, όπως ορίζει η διακήρυξη.

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή,  αποσφράγισε  ηλεκτρονικά,  τις  οικονομικές 
προσφορές των συμμετεχόντων και αξιολόγησε τις προσφερόμενες τιμές.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε €

ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μικρό  ανοικτό  φορτηγό 
όχημα  τύπου   pickup 4X4 
διπλοκάμπινο. 27.700,00          83.100,00

ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Μικρό κλειστό φορτηγό 
όχημα τύπου ΚΛΟΥΒΑ        22.842,74       22.842,74

ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Μικρό φορτηγό όχημα 
τύπου VAN

19.818,55         19.818,55

Λαμβάνοντας  υπόψη τα  παραπάνω,  εφόσον κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής ανά είδος,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε

     Την έγκριση του πρακτικού που αφορά το στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου 
δικαιολογητικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια Οχημάτων: Φορτηγά αυτοκίνητα – Επιβατικά αυτοκίνητα» και την 
κήρυξη των  ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΚΑΙ  ΜΥΛΩΝΑΚΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ ως  προσωρινών 
μειοδοτών ,  για τα είδη που μειοψήφησε έκαστος. 

Παράλληλα, επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα είδη α. Επιβατικό 
αυτοκίνητο τύπου jeep και β. Επιβατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο εισηγούμαστε την κήρυξη του 
διαγωνισμού ως άγονου για τα παραπάνω είδη.

  Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ.κ. συμβούλων 
και στη συνέχεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε γνώση του Πρακτικού του σχετικού διαγωνισμού

Αποφασίζει Ομόφωνα
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1 . Την έγκριση του πρακτικού,  που αφορά το  στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου 
δικαιολογητικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια Οχημάτων: Φορτηγά αυτοκίνητα – Επιβατικά αυτοκίνητα» και την 
κήρυξη των  ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΚΑΙ  ΜΥΛΩΝΑΚΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ, ως  προσωρινών 
μειοδοτών, για τα είδη που μειοψήφησε έκαστος. 

Παράλληλα, επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα είδη α. Επιβατικό 
αυτοκίνητο τύπου jeep και β. Επιβατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο την κήρυξη του διαγωνισμού 
ως άγονου.

2. Αναθέτει στην Επιτροπή διαγωνισμού τις παραπέρα ενέργειες. 

      Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, έχετε 

      δικαίωμα  να  υποβάλλετε  κατά  της  παρούσης  ένσταση,  εντός  της 

ανατρεπτικής  προθεσμίας  των  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της 

απόφασης. 

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                               Ακολουθούν υπογραφές
Γ.ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
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