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Από το υπ’ αριθμ.  9/08-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 98/2013 Θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο: 
«Προμήθεια  πλαστικών σωλήνων & εξαρτημάτων 
ύδρευσης έτους 2013».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 
Ιουλίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  μ.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. 2466/03-07-2013 
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 9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 

4 Κουγιάμης Αργύριος 

5 Χριστοφόρου Γεώργιος

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία

8 Λεμονάκη Χρυσούλα

9 Τσολάκη Ελευθερία (προσήλθε κατά την 
έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος)

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 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.» 

Με  την  υπ  αριθμ.  66/2013  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο «Προμήθεια  πλαστικών  σωλήνων  και 
εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2013»  ενδεικτικού προϋπολογισμού  πενήντα εννέα χιλιάδες 
επτακόσια ευρώ  πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια 
τριάντα  ένα  ευρώ συμπεριλαμβανομένου   του  Φ.Π.Α.  23% σύμφωνα  με  την  υπ  αριθμ 
7/2013 μελέτη  και  ορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας ο Πρόχειρος Διαγωνισμός 
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Η δημοπρασία έλαβε χώρα την 20η Ιουνίου 2013 και όπως προκύπτει από το πρακτικό 
κατέθεσαν φάκελο προσφοράς  οι παρακάτω προμηθευτές:

α/α
Ημερομηνία
Προσφοράς

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

Στο  φάκελο
αυτό 

αναγράφηκε
ο αριθμός

1 20-6-2013
‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Μαρίνου Αντύπα 3, ΤΚ 
57009, Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης
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Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά έκρινε ως αποδεκτή και σύμφωνη με τις 
τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης  και  τους  όρους  της  διακήρυξης την  προσφορά  του 
ανωτέρω.

Κατόπιν αποσφράγισε την οικονομική προσφορά  της  επιχείρησης η οποία έχει ως εξής:  
ΣΕΙΡΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(με ΦΠΑ)
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’  ΘΩΜΑΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ 

(φάκελος 1)

61.999,76

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  το  Πρακτικό  Διενέργειας  του 
Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις οικονομικές προσφορές, όπως αναγράφονται παραπάνω.
2. Τους όρους που αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και οι οποίοι 

εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 66/2013 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την  κατακύρωση του  διαγωνισμού  στην  επιχείρηση  ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’  ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.5 
παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80  προτείνει

 α)  την έγκριση  του  Πρακτικού   Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της 
προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  πλαστικών  σωλήνων  και  εξαρτημάτων  ύδρευσης 
έτους 2013» 
β)την  κατακύρωση  της  προμήθειας   με  τίτλο  «Προμήθεια  πλαστικών  σωλήνων  και 
εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2013» στην εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.  με αριθμό προσφοράς 1

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  τα  σχετικά  πρακτικά Διενέργειας  του Διαγωνισμού  που διεξήχθη  την 20η 

Ιουνίου 2013 για την ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών 
σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2013» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
πενήντα  εννέα  χιλιάδες  επτακόσια  ευρώ  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και 
εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του 
Φ.Π.Α. 23%  σύμφωνα με την υπ αριθμ 7/2013 μελέτη, κατά την οποία μειοδότρια 
αναδείχθηκε  η  επιχείρηση  ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’  ΘΩΜΑΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ με 
προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της  προμήθειας πενήντα χιλιάδες τετρακόσια έξι 
ευρώ και  τριάντα  ένα  λεπτά  χωρίς  το  Φ.Π.Α.   ή  εξήντα  μία  χιλιάδες  εννιακόσια 
ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (61.999,76 €) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 23%.

2. Εγκρίνει την  ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων 
και  εξαρτημάτων  ύδρευσης  έτους  2013»  στην  επιχείρηση   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ’ 
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3. Ψηφίζουν  την  σχετική  πίστωση  από  τον  Κ.Α.  '25-00-01-0001  του  οικονομικού 
προϋπολογισμού έτους 2013.

4. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πονερίδη Παναγιώτη για την υπογραφή του 
σχετικού συμφωνητικού της προμήθειας.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 98/08-07-2013
 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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