
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/29-04-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 54/2014 Θέμα: «Ένσταση κατά του πρακτικού 2 του διαγωνισμού 

για  την  προμήθεια  Μικροοργανισμών  με  σκοπό  τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  29 
Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1398/24-04-2014 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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3
.

Χριστοφόρου Γεώργιος 3. Τσολάκη Ελευθερία

4
.

Χρυσοχόου Παύλος

5
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

6
.

Λεμονάκη Χρύσα

7
.

Αντωνιάδου Μαρία

8
.

Κεσίδη Αναστασία

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 δύο  θέματα  εκτός ημερησίας διάταξης και 
πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1o 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 
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 19/2014 απόφασή του το Διοικητικό 
Συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε την υπ αριθμ 1/2014 μελέτη η οποία αφορά την «Προμήθεια 
μικρο-οργανισμών  με  σκοπό  την  βελτιστοποίηση  της  λειτουργίας  της  Ε.Ε.Λ.  Θέρμης», 
δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (46.480,00€) πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.  και  πενήντα  επτά  χιλιάδες  εκατόν  εβδομήντα  ευρώ και  σαράντα  λεπτά  (57.170,40€) 
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.
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Ο  Διαγωνισμός  έλαβε  χώρα  την  26η-02-2014  και  σε  αυτόν  προσήλθαν  και  κατέθεσαν 
προσφορές οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι: INTERGEO Ε.Π.Ε. με αριθμό φακέλου 1 και  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ με αριθμό φακέλου 2. 

Κατά  την  4η συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εξετάστηκε  ένσταση  της  εταιρείας 
«CHEMFIL»  ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ όπου με την με 
αριθμό  42/2014  έγινε  αποδεκτή  η  από  4/3/2014  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  του 
διαγωνισμού και απορρίφθηκε η με αριθμό 744/27-02-2014 ένσταση της ανωτέρω εταιρείας για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα της από 4/3/2014 γνωμοδότησης και εγκρίθηκε 
το με αριθμό 1 Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η συνέχιση της διαδικασίας 
του  Διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  μικρο-οργανισμών  με  σκοπό  την  βελτιστοποίηση  της 
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης» στα επόμενα στάδια της.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο « Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών των δύο εταιριών  
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

− Τεχνική προσφορά εταιρίας «  INTERGEO Ε.Π.Ε.»
Η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρίας  «INTERGEO Ε.Π.Ε.»  είναι  αποδεκτή  και  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης και της διακήρυξης.   

− Τεχνική προσφορά εταιρίας «  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ»
Η τεχνική προσφορά της εταιρίας δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης αφού συγκεκριμένα:
Το  άρθρο  18  της  διακήρυξης  αναφέρει  ότι  «……Οι  μικρο-οργανισμοί  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  
παραπάνω εφαρμογή θα πρέπει να: …… 
Β) να μειώνουν την παραγωγή της αφυδατωμένης ιλύος τουλάχιστον κατά 80% .
Γ)  …..  να μειώνουν τον χρόνο παραμονής των αποβλήτων έως και  80%  σε όλα τα στάδια της βιολογικής  
επεξεργασίας τους. ……. 
Ε)  να  βελτιώνουν  την  ποιότητα  εκροής  της  μονάδας  (~30%)  καθώς  και  την  ποιότητα  της  παραγόμενης  
βιολογικής ιλύος εμπλουτισμένη σε θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία…….
Ι) να μειώνουν την κατανάλωση του πολυηλεκτρολύτη σε σημαντικό βαθμό, ως συνέπεια της μεταβολής του  
συνολικού ιξώδους της ιλύος καθώς και των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων…».
Κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς  
της εταιρίας  «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ» δεν αναφέρονται τα ανωτέρω.
Επίσης  το  άρθρο  14  της  μελέτης  της  προμήθειας  αναφέρει  ότι  « ….  Θα  υποβληθεί  υπεύθυνη  δήλωση  
εφαρμογών των μικροοργανισμών εντός Ελλάδος όπου θα εμφαίνεται η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων της  
αντίστοιχης  εφαρμογής…..».  Αντίστοιχα  δεν  έχει  υποβληθεί  η  αναφερόμενη  δήλωση  εφαρμογών  των  
μικροοργανισμών.
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  επιτροπή  είναι  υποχρεωμένη  να  αποκλείσει  την  προσφορά  της  εταιρίας 
«ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ» και την κρίνει ως μη τεχνικά αποδεκτή.
Η επιτροπή κρίνει ως τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης την τεχνική  
προσφορά της εταιρίας: «INTERGEO Ε.Π.Ε.»»

Ο Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των μελών την  από 1110/31-03-2014  ένσταση  της  εταιρείας  «CHEMFIL» 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ κατά του 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού που αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών και  ειδικότερα  ζητήθηκε  α)  η  απόρριψή της  συμμετοχής  της  επιχείρησης  INTERGEO 
Ε.Π.Ε. από τη συνέχεια του διαγωνισμού λόγω έλλειψης στοιχείων του εργοστασίου κατασκευής των 
μικρο-οργανισμών & β) η εκ νέου αποδοχή της επιχείρησης «Φιλιππίδης Ζαφείρης».

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  γνωμοδότηση  της  επιτροπής 
διαγωνισμού επί της ενστάσεως της εταιρείας «CHEMFIL» ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ σχετικά με το Πρακτικό 2 του 
Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία: «

− Σχετικά με τη συμμετοχή της επιχείρησης   INTERGEO   Ε.Π.Ε   :  
Σχετικά με την ένσταση όσο αφορά την συμμετοχή της INTERGEO Ε.Π.Ε. στην συνέχεια του διαγωνισμού λόγω 
της μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 6.1.5 της Διακήρυξης «…. Υπεύθυνη Δήλωση  
του  διαγωνιζομένου  που  θα  αναφέρει  τη  χώρα προέλευσης  και  κατασκευής των υλικών που προσφέρει.  
Επίσης,  πρέπει  να  δηλώνει  το  εργοστάσιο  στο  οποίο  θα  κατασκευαστούν  τα  υλικά,  καθώς  και  τον  τόπο 
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εγκατάστασής τους ….» γίνεται  δεκτή γιατί  δεν έχει δηλωθεί από την εταιρεία INTERGEO Ε.Π.Ε.  ο τόπος 
εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής των υλικών που θα προμηθεύσει .

− Σχετικά με την εξέταση αποδοχής της ατομικής επιχείρησης   ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ  :  
Σχετικά  με  την  ένσταση  όσο  αφορά  την  απόρριψή  της  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ από  την  συνέχεια  του 
διαγωνισμού λόγω της μη υποβολής από αυτή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 της μελέτης της 
προμήθειας « …. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εφαρμογών των μικροοργανισμών εντός Ελλάδος όπου θα  
εμφαίνεται  η  δυναμικότητα  των  εγκαταστάσεων  της  αντίστοιχης  εφαρμογής…..»   απορρίπτεται γιατί  η 
υποχρέωση  υποβολής  της  αναφέρεται  ξεκάθαρα  ενώ  έχει  κατατεθεί  και  υπεύθυνη  δήλωση  από  την 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ με την οποία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης . Στην δήλωση που έχει υποβάλλει η  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ δεν αναφέρεται σε ποιες 
εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι μικροοργανισμοί που θα προμηθεύσει και ποια η δυναμικότητα αυτών των 
εγκαταστάσεων , ενώ αναφέρονται μόνο οι πελάτες της σε ΕΝΖΥΜΑ και ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ .

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί εν μέρει αποδεκτή  την ένσταση της διαγωνιζόμενης επιχείρησης 
«ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ» ως προς την  απόρριψη της  επιχείρησης  INTERGEO  Ε.Π.Ε.  από τη  συνέχεια  του 
διαγωνισμού  και  ως  μη  αποδεκτή  την  αποδοχή  της  επιχείρησης  «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ».  Με  όλα  τα 
παραπάνω προκύπτει ότι ο διαγωνισμός κρίνεται ανεπιτυχής με αποτέλεσμα τη ματαίωση αυτού».

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, πρότεινε την αποδοχή της γνωμοδότησης της 
αρμόδιας  επιτροπής  του διαγωνισμού  επί  της  ενστάσεως  της  εταιρείας  «CHEMFIL»  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ  
σχετικά  με  το  Πρακτικό 2  του  Διαγωνισμού και  τη  ματαίωση  των  επόμενων  σταδίων  του 
Διαγωνισμού καθώς αυτός είχε ανεπιτυχή έκβαση.

 
Ύστερα  από  τα  παραπάνω ο  πρόεδρος  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), την με αριθμό 541/11-02-2014 διακήρυξη, την με αριθμό 1110/31-03-
2014 ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  
ΖΑΦΕΙΡΗΣ,  την  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  διαγωνισμού  καθώς  και  την  εισήγηση  του 
Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού  επί της ενστάσεως 
της εταιρείας  «CHEMFIL»  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ σχετικά με το Πρακτικό 2  του Διαγωνισμού για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα της σχετικής γνωμοδότησης.

2. Εγκρίνει τη ματαίωση των επόμενων σταδίων του Διαγωνισμού καθώς αυτός είχε ανεπιτυχή 
έκβαση.

          

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 54/29-04-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΛΖΛ-ΡΚΖ


