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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  25
ης 

-10-2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 218 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 25
η
 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 συνήλθε σε 

συνεδρίαση, δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, σύμφωνα με την από 30/9/2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55Α/2020), κατόπιν της υπ’αρ. 4785/20-10-2021 έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ 

της ΔΕΥΑΗ, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Ν.1069/1980 και το άρθρο 184 παρ. 1,2 του Ν.4635/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 

της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α/2020). Επί συνόλου έντεκα (11) μελών μετείχαν στην δια περιφοράς 

συνεδρίαση και λήψη αποφάσεως οκτώ (8) μέλη, δηλαδή 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ.                   1. Καλφόγλου Γεώργιος 

2. Λώλης Ηλίας                                         2. Ρούσης Αναστάσιος 

3. Φουσέκης Γεράσιμος              3. Κωνσταντίνου Βασίλειος 

4. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα                                     

5. Τσώτου-Νικολάου Βασιλική 

6. Νικολάου Ανδρέας  

7. Τσακίρης Ηλίας  

8. Κολιούσης Γεώργιος 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κ. Κυριακή Τσίπη, γραμματέας του ΔΣ. 

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 9
ο
: Ανάκληση διατάξεων της υπ’αρ. 196/4-10-2021 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, περί 

ορισμού ημερομηνιών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντικατάσταση οχημάτων 

με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών - Β ΦΑΣΗ Υποείδος Α». 

 

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ, εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

α) την υπ’αρ. 196/4-10-2021 απόφαση του ΔΣ με την οποία  

 εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης για την: «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα 

ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών- Β ΦΑΣΗ Υποείδος Α» ΤΡΊΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN, τα οποία είναι σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

 εγκρίθηκε η διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Εθνικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

που αφορά την: «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών- Β 

ΦΑΣΗ Υποείδος Α» για ΤΡΊΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN, με προϋπολογισμό 

72.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 89.280,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%), 

 εγκρίθηκαν οι υπ’ αρ. 1129/9-3-2020 τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, 

 ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 9-11-2021 ώρα 15.00 μμ και 

ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών η 16-11-2021 και ώρα 10.00 πμ., 

β) το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό η υπηρεσία να ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες 

διαγωνιστικές διαδικασίες. 

ΑΔΑ: 9ΜΚΜΟΡ8Μ-Ρ4Π
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Μετά από διαδικτυακή επικοινωνία, τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και 

α) τις διατάξεις του Ν 1069/1980, 

β) τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας»,  

γ) 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) 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.)»  

ε) τις διατάξεις των κατευθυντήριων οδηγιών 19/3015/8-5-2017 και 19/29-1-2018 (2
η
 έκδοση) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

στ) την υπ’αρ. 1129/9-3-2020 μελέτη για την «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά 

και χαμηλών εκπομπών», 

ζ) την υπ’αρ. 2347/16-9-2021 Προέγκριση Τευχών Δημοπράτησης, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για το 

υποέργο «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών- Β ΦΑΣΗ 

Υποείδος Α» και 

η) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις (πρωτογενές 21REQ009303506 2021-10-04), 

θ) την υπ’αρ. 196/4-10-2021 (ΑΔΑ:9ΣΑ3ΟΡ8Μ-ΠΕ3) απόφαση του ΔΣ  

ομόφωνα αποφασίζουν 

1. ανακαλούν τις διατάξεις της υπ’αρ. 196/4-10-2021 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, περί ορισμού της 

ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών και της ημερομηνίας για την αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά 

και χαμηλών εκπομπών- Β ΦΑΣΗ Υποείδος Α» για ΤΡΊΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN 

και  

2. ορίζουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24-11-2021 ώρα 15.00 μμ και 

ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών την 1-12-2021 και ώρα 10.00 πμ.. 

 

 

Ηγουμενίτσα  25 /  10  / 2021 

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

  Σωτήριος  Γ.  Μήτσης 

ΑΔΑ: 9ΜΚΜΟΡ8Μ-Ρ4Π
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