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Από το υπ’ αριθμ.   6/10-05-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 61/2013 Θέμα:« Η με αριθμό 1624/09-05-2013 (κατατεθείσα 

με τηλεομοιοτυπία κατά την 08η/05/2013) ένσταση 
της  εταιρείας  «CHEMFIL»  ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
κατά των όρων της διακήρυξης που αφορούν τον 
διαγωνισμό  για  την  ‘Προμήθεια  υποχλωριώδους 
νατρίου έτους 2013’».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 10 
Μαΐου  2013  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:00  π.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 
Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1643/09/05-2013 
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». 
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 (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Κουγιάμης Αργύριος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Κεσίδη Αναστασία

7 Χριστοφόρου Γεώργιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκε κατεπείγουσα καθώς η διενέργεια του 
διαγωνισμού έχει ορισθεί την 14η Μαΐου 2013. Ως εκ τούτου και προκειμένου να εξετασθεί η 
σχετική  ένσταση  κρίνεται  αναγκαία  η  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  και  η  λήψη  της  σχετικής 
απόφασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. 
Κωστίκα  Μαρία,  γραμματέας  του  Δ.Σ.  για  την  τήρηση  και  σύνταξη  των  πρακτικών  του 
συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «σύμφωνα με το άρθρ.5 του 
Ν.1069/80  παρ  2.  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  ε)  Αποφασίζει  περί  αναθέσεως  
συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

 Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, με την με αριθμό 48/2013 απόφασή του το Διοικητικό 
Συμβούλιο  της  επιχείρησης  ενέκρινε  την  υπ  αριθμ  5/2013  μελέτη  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  Υποχλωριώδους  Νατρίου  έτους 
2013»  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  30.000,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και 
36.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας 
τον Πρόχειρο Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως 
αυτοί  περιγράφονται  στo σχετικό  σχέδιο  Διακήρυξης  και  τη  δημοσίευση  της  σχετικής 
Διακήρυξης της προμήθειας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 1624/09-05-2013 
(κατατεθείσα  με  τηλεομοιοτυπία  κατά  την  08η/05/2013)  ένσταση  της  εταιρείας  «CHEMFIL» 
ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ κατά των όρων της 
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διακήρυξης που αφορούν τον διαγωνισμό για την ‘Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 
2013’.

Με  την  με  αριθμό  1624/09-05-2013  (κατατεθείσα  με  τηλεομοιοτυπία  κατά  την 
08η/05/2013) ένσταση της εταιρείας  «CHEMFIL»  ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ  
ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ η οποία εστάλλει την 8η-5-2013 και πρωτοκολλήθηκε την 9η-5-
2013 καθώς η υπηρεσία έλαβε γνώση την 9η-05-2013, η εν λόγω εταιρεία ενίσταται κατά 
των  όρων  της  διακήρυξης  και  συγκεκριμένα  κατά  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που 
αναφέρονται στη διακήρυξη και ζητά την ανασύνταξη της τεχνικής μελέτης και την ανάλογη 
τροποποίηση στη τιμή του προϊόντος.

Σύμφωνα με την με αριθμό  1478/22-04-2013 διακήρυξη της προμήθειας  «Για τη 
διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1. Του  Ν.2286/1995  “περί  προμηθειών  Δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεων  συναφών 
θεμάτων”

2. Της  ΥΑ.  11389/93  "Περί  Ενιαίου  Κανονισμού  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ)….»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ. 11389/93 "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ), ‘άρθρο 15 «Ενστάσεις προ της υπογραφής 
της  σύμβασης»  αλλά  και  της   με  αριθμό  1478/22-04-2013 διακήρυξης  της  προμήθειας, 
Άρθρο 14° «Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης» 

«'Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του,  
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α.    Κατά της διακήρυξης  του διαγωνισμού,  στην αρμόδια  για  τη διενέργεια  του  
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση  
της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  
καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  
δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  της  υποβολής  των  προσφορών.  Αν  προκύπτει  
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή 
το κοινοτικό συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες  
ημέρες  πριν  από  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  γνώση  της  
σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.»

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι, η με αριθμό 1478/22-04-2013 διακήρυξη της 
προμήθειας  δημοσιεύθηκε  κατά  την  30η-04-2013  στην  εφημερίδα  Πανελληνία  και  η 
διενέργεια  του  διαγωνισμού  έχει  ορισθεί  την  14η-5-2013.  Με  ημερομηνία  αναφοράς 
δημοσίευσης της διακήρυξης την 30η-04-2013 συνυπολογίζοντας την ημέρα δημοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών, μεσολαβούν δέκα πέντε (15) ημέρες. Το μισό 
του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία 
υποβολής  των  προσφορών  είναι  η  όγδοη  (8Η)  μέρα  (15/2=7,5)  καθώς  όταν  προκύπτει 
κλάσμα σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

Η με αριθμό 1624/09-05-2013 ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ  εστάλει  την  08η-05-2013  και 
πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία την 09η-05-2013.

Λαμβάνοντας  υπόψη  ως  ημερομηνία  αναφοράς  κατάθεσης  την  8η-*05-2013  η  με 
αριθμό 1624/09-05-2013 ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL»  υποβλήθηκε την 9η μέρα από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης συνεπώς θεωρείται εκπρόθεσμη. 

Ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  πρότεινε  την  απόρριψη  της  με  αριθμό 
1624/09-05-2013 ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL» λόγω εκπρόθεσμης υποβολής και κάλεσε 
τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, 
τις διατάξεις της ΥΑ. 11389/93 "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ), ‘άρθρο 15 «Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης» αλλά 
και της  με αριθμό 1478/22-04-2013 διακήρυξης της προμήθειας, Άρθρο 14° «Ενστάσεις προ 
της  υπογραφής  της  σύμβασης»,  την  με  αριθμό  1624/09-05-2013  (κατατεθείσα  με 
τηλεομοιοτυπία κατά την 08η/05/2013) ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ καθώς και την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
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1. Απορρίπτει την με αριθμό 1624/09-05-2013 (κατατεθείσα με τηλεομοιοτυπία κατά την 
08η/05/2013)  ένσταση  της  εταιρείας  «CHEMFIL»  ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ  
ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

2. Εγκρίνει  την συνέχιση της διαδικασίας  και  τη διενέργεια  του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2013» την 14η-05-2013.  

         Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 61/10-05-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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