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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 19/09-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 208/2014

Θέμα:

«Η

εταιρείας

με

αριθμό

«CHEMFIL»

4405/4-12-2014

ΧΗΜΙΚΆ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ

ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

διακήρυξης

που

αφορούν

τον

ένσταση

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

της

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ

κατά των όρων της

διαγωνισμό

για

την

‘Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2014’»
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 9
Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.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. 4393/09-12-2014 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
8 δηλαδή
1
.
2

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)

.
3

Χρυσοχόου Παύλος

.
4

Καλαμπίδης Δημήτριος

.
5

Αναγνώστου Πασχάλης

.
6

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

.
7

Λεμονάκη Χρυσούλα

.
8

Κεσίδη Αναστασία

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (προσήλθε κατά τη

2.

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
Δημητρίου Δημήτριος(προσήλθε κατά τη

3

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

.
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 των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Εγκρίνεται ομόφωνα
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός 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

ΑΔΑ: 7ΧΨ6ΟΛΖΛ-ΕΗΤ

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 180/2014 απόφασή του το Διοικητικό
Συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε την υπ αριθμ 20/2014 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου έτους 2014» ενδεικτικού
προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδες πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια
ευρώ συμπεριλαμβανομένου το υ 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 4405/4-12-2014 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 2014’.
Με την με αριθμό 4405/1-12-2014 ένσταση της εταιρείας « CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ η οποία εστάλλει εμπρόθεσμα η εν λόγω εταιρεία
ενίσταται κατά των όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα κατά των τεχνικών προδιαγραφών που
αναφέρονται στη διακήρυξη «…με την απαίτηση προσκόμισης του πιστοποιητικού έγκρισης από τον
ΕΟΦ και όχι αντίγραφο της αίτησης στον ΕΟΦ για την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας...» και ζητά
την ανασύνταξη της τεχνικής μελέτης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α στην οποία αναφέρεται «…
- Οποιοσδήποτε υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει την προαναφερθείσα άδεια έχει
προτεραιότητα έναντι όσων δεν την καταθέσουν .
- Από την πληροφόρησή μας από τον ΕΟΦ προκύπτει ότι η κατάθεση αίτησης Άδειας
Κυκλοφορίας δεν είναι μια απλή αίτηση αλλά συνοδεύεται από την συμπλήρωση του
εντύπου Διοικητικού Ελέγχου Φακέλου Βιοκτόνου το οποίο συμπληρώνει τον
υποβαλλόμενο φάκελο. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι οι έως σήμερα χορηγηθείσες άδειες
είναι ελάχιστες και πιθανόν να μην μπορούν να καλύψουν τις σημερινές απαιτήσεις της
αγοράς .
- Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια προιόντος και ο ποιοτικός
έλεγχος αυτών κατά την προμήθειά του εξασφαλίζουν την συμφωνία αυτού με τα σχετικά
διεθνή πρότυπα ( EN 901 ) .
- Για την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ προβαίνει σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες και ελέγχους ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την ΚΥΑ Υ22600-2001 ( ΦΕΚ 892-Β-11-7-2001 Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης )
- Η κρισιμότητα της εφαρμογής του Υποχλωριώδους Νατρίου μας οδηγεί στο να
εξασφαλίσουμε την προμήθειά του έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η απολύμανση
των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ».
προτείνει την απόρριψη της ένστασης της διαγωνιζόμενης επιχείρησης «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ»
και ζητά τη συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 10 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη».
Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε την αποδοχή της από 8/12/2014
γνωμοδότησης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., την απόρριψη της με αριθμό 4405/4-12-2014 ένσταση της
εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ και τη
συνέχιση του διαγωνισμού 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» της
γνωμοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ο μ ό φ ω ν α

1. Απορρίπτει την με αριθμό 4405/4-12-2014 ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL»

ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ.

2. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας και τη διενέργεια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υποχλωριώδους νατρίου έτους 2014» την 10η-12-2014.
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν ο 19 απόφαση 208/09-12-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

