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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ προς ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ.  

Στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 οι υπογράφοντες 

1. Ζέρβα Μαρία, Πρόεδρος 

2. Γραμματικού Ελένη, Μέλος  

3. Γκιώνης Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος & Αναπλ. Γραμματέας 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 

ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΓΡ/710 απόφαση της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΣ5Ο469ΗΔΞ-ΝΜΕ) για την διενέργεια 

Διαγωνισμών και εν γένει Διαδικασιών Ανάθεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών Πολιτιστικών 

& Εργαστηρίων ΡΕΝΤΗ, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη διενέργεια του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μασκών προστασίας προσώπου με εκτύπωση 

πολιτιστικών θεμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ στα Γραφεία της 

υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564, Αθήνα, 5ος όροφος), (ΑΔΑ: 60ΞΣ469ΗΔΞ-04Π, 

ΑΔΑΜ:21PROC007974768 2021-01-04).  

Στην δημόσια συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τεσσάρων οικονομικών φορέων 

που κατέθεσαν προσφορές και συγκεκριμένα οι: 

1. κ. Καούνης Κυριάκος εκπροσωπώντας την επιχείρηση Χατζημιχαήλ Μαρία και ΣΙΑ Ο.Ε. 

2. η κ. Αναστασία Κουρεντζή εκπροσωπώντας την επιχείρηση My Roots-Δέσποινα Π. 

Σωπηλή. 

3. ο κ. Αβραμάκος Ευάγγελος ιδιοκτήτης της ομώνυμης ατομικής επιχείρησης. 

4. ο κ. Μάριος-Βασίλειος Σκούρας, εκπροσωπώντας την επιχείρηση Ballas Promotion 

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 

Στην επιτροπή υποβλήθηκαν εννέα (9) σφραγισμένοι φάκελοι οι οποίοι αριθμήθηκαν ως 

ακολούθως: 

1. Φακ. Νο 1: επιχείρηση ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 627/21-01-2021 

2. Φακ. Νο 2: επιχείρηση ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 612/20-01-

2021 

3. Φακ. Νο 3: επιχείρηση ΟΡΑΜΑ 21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 667/22-01-2021 

4. Φακ. Νο 4: επιχείρηση ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 709/25-01-

2021 

5. Φακ. Νο 5: επιχείρηση ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 718/25-

01-2021 

6. Φακ. Νο 6: επιχείρηση MY ROOTS-ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΣΩΠΗΛΗ με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 727/25-

01-2021 

7. Φακ. Νο 7: επιχείρηση ΑΒΡΑΜΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 730/25-01-2021 

8. Φακ. Νο 8: επιχείρηση ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 726/25-01-

2021 

9. Φακ. Νο 9: επιχείρηση BALLAS PROMOTION ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΙΣ 731/25-

01-2021 

Η Επιτροπή παρουσία των εκπροσώπων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποσφράγισε τους 

φακέλους προσφορών των εταιρειών και έθεσε μονογραφή στους υποφακέλους. Στη 

συνέχεια, αποσφράγισε τον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
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της κάθε εταιρείας, έθεσε μονογραφή στο σύνολο του περιεχομένου τους και έθεσε 

υπόψιν των παρόντων εκπροσώπων το περιεχόμενο των φακέλων. Έπειτα, οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών παραδόθηκαν στην πρόεδρο της επιτροπής Μαρία Ζέρβα προς 

φύλαξη. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση για να συνεχίσει την αξιολόγηση των 

φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των οικονομικών φορέων και 

αποχώρησαν  οι εκπρόσωποι τους που ήταν παρόντες στη δημόσια συνεδρίαση. 

Η επιτροπή μελέτησε τους όρους της Διακήρυξης και παραθέτει τα εξής: 

1. Στην παρ. 2.2.4 αναφέρεται για το ΤΕΥΔ: 

«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), όπως έχει διαμορφωθεί από τον ΟΔΑΠ, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις 

αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ www.tap.gr, από 

όπου συστήνεται να το κατεβάσουν οι ενδιαφερόμενοι προς συμπλήρωση». 

 

Ελέγχοντας το αναρτημένο από την υπηρεσία ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε ότι δεν 

περιλαμβάνεται ολόκληρο το μέρος IV του ΤΕΥΔ (Κριτήρια Επιλογής), Ενότητες Α-Δ 

παρά μόνο ορισμένα σημεία της Ενότητας Α και της Ενότητας Γ.  

 

Ωστόσο, στην περ. 2.2.3.2 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ζητείται από την Επιτροπή στη 

φάση της κατακύρωσης να ελεγχθεί «ότι διαθέτουν εμπειρία και τεχνική ικανότητα 

παραγωγής μασκών προστασίας προσώπου με ψηφιακή εκτύπωση ή συναφούς 

εργασίας (βλ. και αρ. 3.2.2. παρ. Ε της παρούσας)», δηλαδή το μέρος IV του ΤΕΥΔ που 

όπως προαναφέρθηκε δεν αναρτήθηκε ολοκληρωμένο στο Παράρτημα V της 

Διακήρυξης. 

 

Από την Επιτροπή διαπιστώνεται ότι το αρ. 3.2.2. παρ. Ε εμφιλοχώρησε εσφαλμένα 

στη Διακήρυξη εφόσον η προκαταρκτική εξέταση δεν προβλέπεται μέσω του 

διαμορφωμένου από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ. 

 

2. Στην περ. 2.2.3.2 (β) της διακήρυξης αναφέρεται για τη διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών ότι ζητείται από τους υποψηφίους:  

«να καταθέσουν σε κλειστό κουτί/φάκελο δείγματα συναφών μασκών προστασίας, 

με ψηφιακή εκτύπωση, συγκεκριμένα τουλάχιστον ένα δείγμα ενηλίκων και ένα 

παιδικό»,  
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αλλά στο ΤΕΥΔ στη σελίδα 62 περ. Γ 2 αναφέρεται ότι:  

«Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας»,  

Ως εκ τούτου η επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο σημείο  παραπέμπει στην 

υποχρέωση κατάθεσης δειγμάτων μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο στη φάση της 

κατακύρωσης σε αντιπαράθεση με την περ. 2.2.3.2.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 παρ. 3 

και 5 του Ν. 4412/16 η Επιτροπή, ομόφωνα, γνωμοδοτεί υπέρ της ματαίωσης του 

Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μασκών Προστασίας Προσώπου με Εκτύπωση 

Πολιτιστικών Θεμάτων προς Διάθεση από τα Πωλητήρια του ΟΔΑΠ και της 

επαναπροκήρυξής του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 

 


