
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/29-10-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 149/2015 Θέμα: «Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για 
την  προμήθεια  με  τίτλο   «Προμήθεια  υποχλωριώδους 
νατρίου έτους 2015-16».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 

Οκτωβρίου  2015  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00μ.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.  3760/23-10-2015 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ  (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Καραμβαλάση Γεωργία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  10o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον 

διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε  

επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων 

δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως «Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδία:  

Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Με  την  υπ  αριθμ.  98/2015  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

εγκρίθηκε η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου 2015-

16» ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 22.140,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  23% σύμφωνα με  την υπ αριθμ 12/2015  μελέτη  και 

ορίστηκε  ως  τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ο  Πρόχειρος  Διαγωνισμός  με  κριτήριο 

κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
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Η δημοπρασία έλαβε χώρα την  8η Σεπτεμβρίου 2015  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 08-09-2015

ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ηρώδου Αττικού 25, 

ΤΚ 54625, 

Θεσσαλονίκη

1

2 08-09-2015
Ι. ΜΠΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λαγκαδά 335,ΤΚ 

56430, Θεσσαλονίκη
2

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά έκρινε τα κάτωθι:

Η προσφορά με αριθμό φακέλου 1 της επιχείρησης «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ» είναι 

αποδεκτή  και  σύμφωνη με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης  και  τους  όρους  της 

διακήρυξης.

Η προσφορά με αριθμό φακέλου 2 της επιχείρησης «Ι. ΜΠΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι  μη 

αποδεκτή και  μη σύμφωνη με τις  τεχνικές  προδιαγραφές της μελέτης και  τους όρους της 

διακήρυξης  διότι  η  τεχνική  της  προσφορά  δεν  συνοδεύεται  από  αντίγραφο  της  άδειας 

κυκλοφορίας  από  τον  ΕΟΦ  του  προσφερόμενου  προϊόντος  για  την  χρήση  για  την  οποία 

προορίζεται , όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στη  συνέχεια  και  εφόσον  δεν  υποβλήθηκαν  ενστάσεις  η  επιτροπή  συνήλθε  σε 

συνεδρίαση την Παρασκευή  2η Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των 

οικονομικών  προσφορών  των  διαγωνιζόμενων  που  κρίθηκαν  ως  αποδεκτοί  στον  πρόχειρο 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2015-16»

Σύμφωνα με το πρακτικό αρ. 1 αξιολόγησης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών αποδεκτή  κρίθηκε η προσφορά των διαγωνιζόμενου «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ» 

με αριθμό φακέλου 1

Κατά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι:

Η οικονομική προσφορά της ατομικής επιχείρησης  «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ» είναι 

αποδεκτή και σύμφωνη με τα άρθρα 9 & 10 της διακήρυξης της σχετικής μελέτης.   

 Η οικονομική προσφορά είναι δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και 

εβδομήντα  πέντε  λεπτά  (17.988,75  €)  με  το  ΦΠΑ  (14.625,00  προ  ΦΠΑ)  με   ποσοστό 

έκπτωσης 18,75% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  τα  Πρακτικά  Διενέργειας  του 

Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία 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. 98/2015 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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 την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ατομική επιχείρηση «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ»  με 

ποσοστό έκπτωσης 18,75%.

         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 των Πρακτικών  Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2015-16» 

 β) την κατακύρωση της προμήθειας   με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 

2015-16» στην ατομική επιχείρηση «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ»  

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  8η 

Σεπτεμβρίου  2015  για  την  ανάθεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  υποχλωριώδους 

νατρίου έτους 2015-16»  προϋπολογισμού  18.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  και 

22.140,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  23% σύμφωνα  με  την  υπ  αριθμ  12/2015 

μελέτη, κατά την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η επιχείρηση «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ»  με 

προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ 

ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (17.988,75 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% (14.625,00 

προ ΦΠΑ).

2. Εγκρίνει  την   ανάθεση  της  προμήθειας   με  τίτλο  «Προμήθεια  υποχλωριώδους 

νατρίου έτους 2015-16» στην επιχείρηση  «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ»  

3. Ψηφίζουν την σχετική πίστωση ποσού 14.625,00€ από τον Κ.Α. 25-05-01-0000 και 

3.363,75€  από  τον  Κ.Α.  54-00-20-0023  οικονομικού  προϋπολογισμού  έτους  2015.  Στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση

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 13 απόφαση 149/29-10-2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
---------------------------------------------------------------

Στη Θέρμη σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 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. 149/2015 Α.Δ.Σ. σχετικά με: «Έγκριση 
πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια υποχλωριώδους 
νατρίου έτους 2015-16».

Η τοιχοκόλληση έγινε μπροστά στους μάρτυρες που υπογράφουν :
1.Σφυριδάκη Παρασκευή
2.Μανουσαρίδου Ελένη

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

                Θέρμη, 30-10-2015
                        Αριθμ. 
Πρωτ.: 3819

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κ. ΡΟΥΣΙΔΗ 11 – Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
Τ.Κ. 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή  για  έλεγχο  της  υπ’  αριθμ.  149/2015  απόφασης  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο  «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2015-16»

Υποβάλλουμε  επικυρωμένο  απόσπασμα  του  πρακτικού  συνεδρίασης  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  29ης-10-2015,  που  περιέχει  την  υπ’  αριθμ. 

149/2015 απόφαση του μαζί με τα σχετικά έγγραφα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
1. Η με αριθμό 12/2015 μελέτη
2. Σχετική Διακήρυξη προμήθειας
3. Η με αριθμό 98/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
4. Τα από 08/09/2015 & 02/10/2015 σχετικά πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού 

                       

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                             ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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