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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/13-07-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 77/2016 Θέμα:  «Έγκριση  Πρακτικού  Επιτροπής  Διενέργειας 
Διαγωνισμού  με  αριθμό  1  –Αξιολόγησης  Δικαιολογητικών 
συμμετοχής  &  Τεχνικών  Προσφορών για  την  προμήθεια  με 
τίτλο: «Προμήθεια Καινούργιου  Ελαστικοφόρου 
Φορτωεκσκαφέα».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  13 

Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη 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. 2220/07-07-2016 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 επτά  (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 
2. Χρυσοχόου Παύλος 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Καλαμπίδης Δημήτριος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος 4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Αναγνώστου Πασχάλης
6. Λεμονάκη Χρυσούλα
7. 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  είπε  στα  μέλη  ότι  υπάρχουν  δύο  θέματα  εκτός  ημερησίας  διάταξης  που 
αφορούν:

α.   στην  Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), 
παρακολούθησης  και  αυτομάτου ελέγχου υδραυλικών  και  λειτουργικών  παραμέτρων κεντρικού 
συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμης» προϋπολογισμού 1.298.600,00€ 
χωρίς ΦΠΑ. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού, και

β.  στην  Υποβολή  Πρότασης  στο  ΕΠ  Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος 
Ανάπτυξη  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  14  «Διατήρηση  και  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  – 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και 
Θέση  σε  Λειτουργία  Συστήματος  Ελέγχου  Διαρροών  (Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός), 
Παρακολούθησης και Αυτόματου Ελέγχου Υδραυλικών και Λειτουργικών Παραμέτρων Κεντρικού 
Συστήματος  Τροφοδοσίας  Δικτύου  Ύδρευσης  του  Δήμου  Θέρμης»  και  σύναψη  σχετικής 
προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

τα οποία πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.
Τα ανωτέρω θέματα τίθενται εκτός ημερησίας διάταξης καθώς αφενός έπρεπε να προηγείται 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά την χθεσινή του συνεδρίαση και ως 
εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν στην πρόσκληση των εντός ημερησίας θεμάτων 
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και αφετέρου υπάρχει περιορισμός στην ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήτοι μέχρι 15/07/2016. 
Συνεπώς επείγεται να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα στην παρούσα συνεδρίαση.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…διαχειρίζεται  

την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί  παντός αφορώντας 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. 44/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 

εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο: «Προμήθεια Καινούργιου  Ελαστικοφόρου  Φορτωεκσκαφέα» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00€)  πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. 

(16.100,00)= 86.100,00€ συνολικά σύμφωνα με την με αριθμό 8/2016 και ορίστηκε  ως τρόπος 

εκτέλεσης της προμήθειας ο Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 

προσφορά μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το από 05/07/2016  Πρακτικό  της 

Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  με  αριθμό  1  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  &  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  και  όπως  προκύπτει  από  αυτό  η  επιτροπή 

συνήλθε  αρχικά  σε συνεδρίαση την 31η  Μαΐου 2016 και  ώρα 11.00 π.μ.  στα γραφεία  της 

ΔΕΥΑΘ του Δ. Θέρμης (Ι.  Μακρυγιάννη 15Α, Θέρμη) για την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 

προσφορών των ενδιαφερομένων. 

Όπως διαφαίνεται από το Πρακτικό, κατέθεσαν  προσφορές οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι:

α/α
Ημερομηνία

Προσφοράς
Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

Στο  φάκελο
αυτό 

αναγράφηκε
ο αριθμός

1 25-5-2016 UNITRACK Α.Ε.Ε. Ασπρόπυργος 18ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – 
Κορίνθου Τ.Κ. 19300 Αθήνα 

1

2 25-05-2016 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Θηβαϊδος 15 & Κορνηλίου Τ.Κ.14564 Νέα 
Κηφισία Αττική

2

3 25-5-2016 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ  Ορφέως 113 Ρουφ. Τ.Κ,11855 3

Στην συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε:

 τον με αριθμό 1 φάκελο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν τα δικαιολογητικά, τεχνική και 

οικονομική προσφορά της επιχείρησης «UNITRACK Α.Ε.Ε.». Σε αυτά αναγράφηκε, επίσης, 

ο αριθμός 1.

 τον με αριθμό 2 φάκελο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν τα δικαιολογητικά, τεχνική και 

οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.». Σε αυτά αναγράφηκε, επίσης, ο 

αριθμός 2.

 τον με αριθμό 3 φάκελο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν τα δικαιολογητικά, τεχνική και 

οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ». Σε αυτά αναγράφηκε, 

επίσης, ο αριθμός 3.
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Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών, που προσκομίστηκαν και 

αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά. 

Ακολούθως η Επιτροπή κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιριών συσκέφθηκε και 

έκρινε ως αποδεκτές τις προσφορές των:

1) Δικαιολογητικά συμμετοχής  εταιρίας   «  UNITRAC   Α.Ε.Ε.  »   με αριθμό φακέλου 1

2) Δικαιολογητικά συμμετοχής εταιρίας   «  ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ  »   με αριθμό φακέλου 3

Ο φάκελος των δικαιολογητικών με αριθμό 2 συμμετοχής της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» δεν καλύπτει  τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης αφού  δεν προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά του άρθρου 9 :

« 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

  Α.   Δεν τελούν σε εκκαθάριση.

  Β. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,   αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. » 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή απέκλεισε την προσφορά της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και 

δεν την αξιολόγησε τεχνικά. 

Ακολούθως  η  επιτροπή  εξέτασε  τις  τεχνικές  προσφορές  των  υπολοίπων  εταιριών  και  έκρινε  ως  τεχνικά 

αποδεκτές και σύμφωνες με τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης τις τεχνικές προσφορές των  εταιριών:

1) UNITRACK Α.Ε.Ε. με αριθμό φακέλου 1

2)ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ   με αριθμό φακέλου 3

Στην  συνέχεια  προέβη  στη  βαθμολογία  των  προσφορών  των δύο  άνω  εταιρειών  που  πήραν  μέρος  στο 

διαγωνισμό και έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η βαθμολόγηση των προσφορών 

παρουσιάζεται  στον επισυναπτόμενο πίνακα,  που αποτελεί   αναπόσπαστο μέρος  του παρόντος  πρακτικού 

αξιολόγησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ «ενός αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου φορτωτή – 
εκσκαφέα»

(Συνοδεύει το από 4/7/2016  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρ.1  )

Ομάδα Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%)
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ 

ΒΑΣΗ
UNITRACK 
A.E.E.

ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

1 Γενικά, τύπος ,μέγεθος, διαστάσεις 5 5 5
2 Κινητήρας 5 5 5
3 Υδραυλικό σύστημα 10 12 10
4 Επιμέρους μηχανολογικά συστήματα 10 10 9
5 Εξαρτήσεις 5 5 5
6 Καμπίνα και λοιπά στοιχεία 5 6 5
7 Αξιοπιστία 10 10 9

Άθροισμα βαθμολογίας Ομάδας Α 50 53 48

Ομάδα Β (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ
UNITRACK 

A.E.E.
ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 19 20
2 Συντήρηση-Επισκευή-Ανταλλακτικά 15 14 13
3 Χρόνος παράδοσης 10 10 10
4 Έντυπα-Εκπαίδευση-Παρελκόμενα 5 5 5

Άθροισμα βαθμολογίας Ομάδας B 50 48 48
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

UNITRACK 
A.E.E.

ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

1 (Βαθμός ομάδας Α) x 0,70 35,0 37,1 33,6
2 (Βαθμός ομάδας Β) X 0,30 15,0 14,4 14,4
3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α+Β 50,0 51,5 48

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει από τη επιτροπή κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί.

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  έγκριση  της  από  05/07/2016  Πρακτικού  της 

Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού με αριθμό 1 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  &  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια 

Καινούργιου Ελαστικοφόρου Φορτωεκσκαφέα» όπως αυτό υποβλήθηκε για έγκριση από την αρμόδια 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

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  το  από  05/07/2016  Πρακτικό Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  με  αριθμό  1 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  &  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια Καινούργιου  Ελαστικοφόρου 

Φορτωεκσκαφέα» ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδες  (70.000,00€)   πλέον 

του αναλογούντος Φ.ΠΑ. (16.100,00)= 86.100,00€ συνολικά σύμφωνα με την με αριθμό 

8/2016  μελέτη,  όπως  αυτό  υποβλήθηκε  από  την  αρμόδια  επιτροπή  διαγωνισμού  και 

εκτέθηκε ανωτέρω.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 77/13-07-2016

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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