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Από  το  υπ’  αριθμ.  10/24-08-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 86/2016 Θέμα:  «Εξέταση  της  με  αριθμό  2629/03-08-2016 
ένστασης  κατά  του  Πρακτικού  1  Αξιολόγησης 
Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  της  Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια  Υδρομέτρων  έτους  2016»  και  έγκριση 
αυτού».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  24 

Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.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.  2783/23-08-2016  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 οκτώ  (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
6. Αναγνώστου Πασχάλης
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.

Η παρούσα συνεδρίαση κρίθηκε επείγουσα καθώς, θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η ένσταση 
της  συμμετέχουσας  εταιρείας  στον  διαγωνισμό  προμήθειας  υδρομετρητών  για  το  έτος  2016 
προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε η 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προμηθευτεί  το συντομότερο δυνατό υδρομετρητές καθώς δεν υπάρχει  καθόλου 
απόθεμα για την κάλυψη των αναγκών.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  μόνο  θέμα  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.» 
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Ομοίως 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, ….».

         Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, με την με αριθμό 75/2016  απόφασή του το Διοικητικό 

Συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε την υπ αριθμ 10/2016  μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι 

δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια 

εβδομήντα δύο ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον 

Πρόχειρο  Διαγωνισμό  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την χαμηλότερη  προσφορά μετά  από  τη 

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.

Η δημοπρασία έλαβε χώρα την 2α Αυγούστου 2016 και όπως προκύπτει από το πρακτικό 1 

κατέθεσαν φάκελο προσφοράς  οι παρακάτω προμηθευτές 

α/α Ημερομηνία
 Προσφοράς Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

Στο 
φάκελο
αυτό 
αναγράφηκε
ο αριθμός

1 02/08/2016 ΣΠΥΡΙΔΟΥ Γ.ΕΥΓΕΝΙΑ “ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”

Αντωνίου Τρίτση –
Κάμπος Διαβατών 

Τ.Κ.57008
1

2 02/08/2016 “ΑΧΑΙΚΗ ΟΡΥΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ” 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

20ον 

ΧΙΛ.ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ
Σ Τ.Κ.19009

2

3 02/08/2016 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΣΚΥΡΟΥ 2Β ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ 

Τ.Κ.15342
3

4 02/08/2016 CONSTRAT Ε.Π.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Τ.Κ.19400
4

5 02/08/2016 DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ 4 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τ.Κ.54645

5

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά έκρινε ως αποδεκτές τις προσφορές των:

1) ΣΠΥΡΙΔΟΥ Γ.ΕΥΓΕΝΙΑ “ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”  με αριθμό φακέλου 1

2) “ΑΧΑΙΚΗ  ΟΡΥΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ”  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε. με 

αριθμό φακέλου 2

3) ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.  με αριθμό φακέλου 3

4) CONSTRAT Ε.Π.Ε.  με αριθμό φακέλου 4

και ως μη αποδεκτή την προσφορά των:

1) DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με αριθμό φακέλου 5

εξαιτίας  της  μη  προσκόμισης  του  δικαιολογητικού  του  Άρθρου 6β «Πιστοποιητικό  του 

οικείου Επιμελητηρίου» της διακήρυξης του διαγωνισμού.
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Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  με αριθμό  2629/03-08-2016 

ένσταση της εταιρείας  DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  κατά του Πρακτικού 1 «Αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής» για την ‘Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016’.

Με  την με  αριθμό  2629/03-08-2016  ένσταση της  εταιρείας  DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε,  η οποία  εστάλλει  εμπρόθεσμα,  η εν λόγω εταιρεία ενίσταται  για  την απόρριψη ως μη 

αποδεκτής της προσφοράς της με αριθμό 5, εξαιτίας της μη προσκόμισης του δικαιολογητικού του 

Άρθρου 6β «Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου» της διακήρυξης του διαγωνισμού και ζητά 

την συμμετοχή της στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας 

Επιτροπής  Διενέργειας  Δημοπρασιών  και  Αξιολόγησης  Προσφορών  στην  οποία  αναφέρεται  «…

Σύμφωνα με το άρθρο 6β των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, απαιτείται η κατάθεση από του  

διαγωνιζόμενους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, «Πιστοποιητικό του 

οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό  

επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, που θα έχει εκδοθεί έξι -6- το πολύ  

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. »

Η ενιστάμενη διαγωνιζόμενη επιχείρηση, κατέθεσε ως δικαιολογητικό συμμετοχής  

προς  εκπλήρωση  των  ανωτέρω,  «ΓΕΝΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ»  της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΓΕΜΗ  του  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  το  οποίο  δεν  περιγράφει  το  ειδικό  

επάγγελμα  της  διαγωνιζόμενης  επιχείρησης.  Επίσης  δεν  κατέθεσε  βεβαίωση  άσκησης  

επαγγέλματος με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς της, όπως αναφέρεται και στο πρακτικό  

αρ. 1 της Διενέργειας του Διαγωνισμού. Από  το  «ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» , το οποίο εξέδωσε το ανωτέρω κατατεθειμένο πιστοποιητικό  

της  διαγωνιζόμενης  επιχείρησης,  εκδίδεται  και  άλλος  τύπος  πιστοποιητικού,  με  διαφορετικό  

περιεχόμενο ( όχι από την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ») στο οποίο αναγράφεται και το ειδικό επάγγελμα  

της εγγεγραμμένης σε αυτό επιχείρησης ( όπως αυτό που κατατέθηκε μαζί με την ένσταση, το  

οποίο είχε ημερομηνία μεταγενέστερη του διαγωνισμού )

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει την απόρριψη της ένστασης της 

διαγωνιζόμενης επιχείρησης «DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» 

Ο Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  πρότεινε,  την  αποδοχή  της  από  22/08/2016 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. , την απόρριψη 

της με αριθμό 2629/03-08-2016 ένστασης της εταιρείας «DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., την 

έγκριση του Πρακτικού 1 όπως αυτό υποβλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή και τη συνέχιση του 

διαγωνισμού.

Ύστερα από τα παραπάνω  κάλεσε τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του τις 

κείμενες διατάξεις, την εισήγηση του Προέδρου, την γνωμοδότηση της επιτροπής, το Πρακτικό 1 

«Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής» του διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια Υδρομέτρων 

έτους 2016’ και την ένσταση της εταιρείας  DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε..
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και απορρίπτει την με 

αριθμό 2629/03-08-2016 ένσταση της εταιρείας «DUE LINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. κατά 

του  Πρακτικού  1  «Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»  του  διαγωνισμού  για  την 

‘Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016’.

2. Εγκρίνει το Πρακτικό 1  «Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής» του διαγωνισμού  για 

την ‘Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016’.

3. Εγκρίνει  την  συνέχιση  της  διαδικασίας  και  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  για  την 

«Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016.  

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 10 απόφαση 86/24-08-2016
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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