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Από  το  υπ’  αριθμ.  14/29-10-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 164/2012 Θέμα:« Έγκριση  πρακτικού  αρ.1  της  δημοπρασίας  για 

την  προμήθεια  «Υδραυλικών  μεταλλικών  ειδών 
συντήρησης  δικτύων  έτους  2012»,  Εξέταση  σχετικών 
ενστάσεων».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 29 
Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθαν εκτάκτως τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Καθαριότητας  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  3787/25-10-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» προκειμένου να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού αρ.1 της δημοπρασίας για την προμήθεια «Υδραυλικών μεταλλικών ειδών 

συντήρησης δικτύων έτους 2012», Εξέταση σχετικών ενστάσεων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, 
δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 Χρυσοχόου Παύλος

4 Καρκατζίνος Νικόλαος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Κεσίδη Αναστασία 

7 Λεμονάκη Χρυσούλα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να 
συζητηθούν  σαν  κατεπείγοντα  τα  παραπάνω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  σε  έκτακτη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να ληφθεί η σχετική απόφαση, καθώς
- κρίνεται  αναγκαία  η  άμεση  συνέχιση  της  διαδικασίας  του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια 

«Υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2012», προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να 
προχωρήσει στην προμήθεια των υλικών, καθώς  υπάρχει έλλειψη αυτών, ώστε η επιχείρηση 
να  μπορεί  να  καλύψει  τις  ανάγκες  που  προκύπτουν  από  βλάβες  στα  δίκτυα  και  στις 
εγκαταστάσεις της και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών. 

Ο Πρόεδρος το 1ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  είπε στα μέλη ότι,  με την υπ αριθμ. 
150/2012  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  της 
προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια Υδραυλικών  μεταλλικών  ειδών  συντήρησης  δικτύων 
έτους  2012»  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  41.938,15€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και 
51.583,92€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την υπ αριθμ 21/2012 
μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και  ορίστηκε  ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας ο Πρόχειρος 
Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Η δημοπρασία έλαβε χώρα την 18η Οκτωβρίου 2012 και όπως προκύπτει από το σχετικό 
πρακτικό του πρώτου σταδίου της δημοπρασίας κατέθεσαν προσφορά οι:
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α/α Ημερομηνία
Προσφοράς Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

Στο  φάκελο
αυτό 
αναγράφηκε
ο αριθμός

1 18-10-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Δ Α 13 ΟΤ 35 Γ ΦΑΣΗ, ΤΚ 
57002, ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ 1

2 18-10-2012 ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. Μοναστηρίου 212, ΤΚ 54628, 
Θεσσαλονίκη 2

3 18-10-2012
‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Μαρίνου Αντύπα 3, ΤΚ 57009, 
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 3

Ακολούθως  η  Επιτροπή,  αφού  εξέτασε  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  όλων  των 
συμμετεχόντων, έκρινε ως αποδεκτές τις προσφορές των:
1) ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. με αριθμό φακέλου 2
2) ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με αριθμό φακέλου 3

Η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της επιχείρησης  «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  με αριθμό  φακέλου 1,  διότι, αν  και  ο  φάκελος  της  προσφοράς  όσο  και  οι 
περιεχόμενοι σε αυτόν φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής 
προσφοράς  ήταν  πλήρεις  δεν  υπέβαλαν  –μαζί  με  την προσφορά-   δείγματα  των  υλικών  που 
προσφέρουν.  Αυτό  αναφέρεται  ρητά  και  μάλιστα  με  έντονη  γραφή  στο  άρθρο  17  της 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

Επί  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  η  εταιρεία  «ΓΕΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με αριθμό φακέλου 1, που συμμετείχε στο διαγωνισμό υπέβαλε εμπρόθεσμα την 
με  αριθμό  3703/19-10-2012 ένσταση  προς  την  Επιτροπή  Διενέργειας   Διαγωνισμού  κατά της 
απόφασης απόρριψης της προσφοράς της εν λόγω εταιρείας, 

λόγω μη υποβολής δειγμάτων, δεδομένου ότι στο άρθρο 17 της διακήρυξης δεν αναφέρεται 
πουθενά ότι είναι επί ποινή  αποκλεισμού όπως η κατάθεση δικαιολογητικών του άρθρου 6 και 
είναι  στη  διακριτική  ευχέρεια  της  Δ.Ε.Υ.Α.  να  ζητηθούν  δείγματα  πριν  την  αξιολόγηση  των 
τεχνικών προσφορών.

για το λόγο ότι η παραπάνω εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπήρξε σωστή ενημέρωση εκ μέρους της 
υπηρεσίας ως προς την κατάθεση των δειγμάτων καθώς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της 
εταιρείας  με  αρμόδιο  υπάλληλο  της  υπηρεσίας  προέκυψε  παρανόηση  και  ασυνεννοησία  και  η 
εταιρεία θεώρησε ότι δεν πρέπει να καταθέσει δείγματα στην παρούσα φάση του διαγωνισμού.

  Παράλληλα, η Επιτροπή κατέθεσε γνωμοδότηση επί της ένστασης κατά του αποκλεισμού 
της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από το διαγωνισμό για το λόγο 
ότι εν λόγω εταιρεία αποκλείστηκε και δεν αξιολογήθηκε τεχνικά.

 Σύμφωνα με την από 23-10-2012 γνωμοδότηση,
η ένσταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, 
σχετικά  με  την  παράγραφο  που  αναφέρεται  στον  αρμόδιο  υπάλληλο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  ο 

οποίος  είναι  και  ο  συντάξας  της  μελέτης,  ο  παραπάνω  δεν  είναι  μέλος  της  επιτροπής  του 
Διαγωνισμού και έχει απαντήσει εγγράφως για το θέμα προς το Δ.Σ.,

Η προσκόμιση των δειγμάτων δεν ζητείται από το άρθρο 6 της διακήρυξης, θεωρείται όμως 
απαραίτητη για το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών. Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της διακήρυξης υποχρεούται να υποβάλλει δείγματα των υλικών μαζί με την κατάθεση 
της προσφοράς 

Το παρόν υποβλήθηκε για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
Επιπλέον ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, έγγραφο του υπαλλήλου κ. Κωνσταντινίδη 

Πέτρου, ο οποίος συνέταξε την μελέτη και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με υπάλληλο της εταιρείας 
Γ.Ε.Β.Ε. για περαιτέρω διευκρινήσεις  όσον αφορά την κατάθεση δειγμάτων. Συγκεκριμένα ο κ. 
Κωνσταντινίδης  στην  επιστολή  του  αναφέρει  ότι,  κατά  την  τηλεφωνική  επικοινωνία  υπήρξε 
παρανόηση από τον διαγωνιζόμενο όσον αφορά την κατάθεση δειγμάτων καθώς ο ίδιος δήλωσε 
αρχικά  πως  η  κατάθεση  δειγμάτων  αναφέρεται  στην  διακήρυξη  και  στην  συνέχεια  αφού  ο 
συνομιλητής του επέμενε για τα δείγματα και ότι ο όγκος τους είναι πολύ μεγάλος του δήλωσε ότι 
δεν χρειάζεται να κατατεθεί ολόκληρη η γκάμα των δειγμάτων αλλά μόνο τα αντιπροσωπευτικά 
αυτών  ανεξάρτητα  της  διάστασης  του  καθενός.  Σαν  συνέπεια  της  παραπάνω  τηλεφωνικής 
συζήτησης ήταν ο διαγωνιζόμενος να μην προσάψει κανένα δείγμα. 

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) 
του Ν. 1069/80  προτείνει
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- την έγκριση  του  Πρακτικού   Διενέργειας  Διαγωνισμού  που  αφορά  το  πρώτο  στάδιο  του 
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια Υδραυλικών 
μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2012» 

- την αποδοχή της από 23-10-2012 γνωμοδότησης  της Επιτροπής του Διαγωνισμού επί της 
ένστασης κατά του αποκλεισμού της εταιρείας  «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.»  από το διαγωνισμό

- την  απόρριψη  της  με  αριθμό  3703/19-10-2012  ένστασης  προς  την  Επιτροπή  Διενέργειας 
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια Υδραυλικών 
μεταλλικών  ειδών  συντήρησης  δικτύων  έτους  2012» της  διαγωνιζόμενης  εταιρίας 
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» άρα και την συμμετοχή της στα επόμενα 
στάδια του διαγωνισμού και παραπέμπει στην επιτροπή την αποσφράγιση και την αξιολόγηση 
των σχετικών φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού που διεξήχθη την 18η Οκτωβρίου 2012, για 
την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια Υδραυλικών  μεταλλικών  ειδών 
συντήρησης δικτύων έτους 2012» » ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.938,15€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. και 51.583,92€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα 
με την υπ αριθμ 21/2012 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

2. Εγκρίνει  την   από  23-10-2012  γνωμοδότησης   της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  επί  της 
ένστασης κατά του αποκλεισμού της εταιρείας  «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.»  από το διαγωνισμό.

3. Απορρίπτει  την  με  αριθμό  3703/19-10-2012  ένσταση  προς  την  Επιτροπή  Διενέργειας 
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια Υδραυλικών 
μεταλλικών  ειδών  συντήρησης  δικτύων  έτους  2012» της  διαγωνιζόμενης  εταιρίας 
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» άρα και την συμμετοχή της στα επόμενα 
στάδια του διαγωνισμού και παραπέμπει στην επιτροπή την αποσφράγιση και την αξιολόγηση 
των σχετικών φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
164/29-10-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
---------------------------------------------------------------

1. Στη Θέρμη σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 η υπογεγραμμένη Κωστίκα 
Μαρία,  Γραμματέας  του Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης τοιχοκόλλησα στο  γι’  αυτό προορισμένο 
μέρος (εξώθυρα) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης την υπ’ αριθμ. 164/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με:« Έγκριση 
πρακτικού  αρ.1  της  δημοπρασίας  για  την  προμήθεια  «Υδραυλικών  μεταλλικών  ειδών 
συντήρησης δικτύων έτους 2012», Εξέταση σχετικών ενστάσεων».

Η τοιχοκόλληση έγινε μπροστά στους μάρτυρες που υπογράφουν :
1.Καραμβαλάση Γεωργία 
2.Ζωντανού Μαρία

Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.

Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Οι μάρτυρες
1,

2,

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                   
(Δ.Ε.Υ.Α.. ΘΕΡΜΗΣ)
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531          
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