
                                                                                                            
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                                          
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  11/01-09-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 88/2016 Θέμα:  «Έγκριση  Πρακτικών  Επιτροπής  Διενέργειας 
Διαγωνισμού  με  αριθμό  2&3  –Αξιολόγησης  Τεχνικών 
Προσφορών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υδρομέτρων 
έτους 2016».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 

Σεπτεμβρίου  2016  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:30μ.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. 2825/26-08-2016 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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 2ου εκτός ημερησίας 

θέματος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Δημητρίου Δημήτριος 3. Καλαμπίδης Δημήτριος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Λεμονάκη Χρυσούλα 5. Αναγνώστου Πασχάλης
6. 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.  ανανέωση του Πάγιου Ποσού προς Ταμειακή Εξυπηρέτηση του Ταμείου Μικρας λόγω 
κλοπής  και

β.  Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με αριθμό 2&3 –Αξιολόγησης 
Τεχνικών  Προσφορών &  Αξιολόγησης  Οικονομικών  Προσφορών  για  την  προμήθεια  με  τίτλο: 
«Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016

τα οποία πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.
Τα ανωτέρω θέματα τίθενται εκτός ημερησίας διάταξης για το λόγο ότι: 
το πρώτο θέμα προέκυψε έκτακτα, λόγω της κλοπής στο παλαιό Δημαρχείο Μίκρας όπου 

στεγάζεται το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Δ.Ε. Μίκρας και μετά 
την αποστολή της με αριθμό 2825/26-08-2016 έγγραφης πρόσκλησης και

αναφορικά με το δεύτερο θέμα, επείγει η άμεση προμήθεια υδρομετρητών για την κάλυψη 
των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καθώς δεν υπάρχει πλέον καθόλου απόθεμα. 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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός 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.  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
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εξαιτίας  της  μη  προσκόμισης  του  δικαιολογητικού  του  Άρθρου 6β «Πιστοποιητικό  του 

οικείου Επιμελητηρίου» της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Με την με αριθμό 86/2016 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πρακτικό 1 

«Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»  της  αρμόδιας  επιτροπής  του  διαγωνισμού  για  την 

‘Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016’.

Στη συνέχεια η επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση την 25η Αυγούστου 2016, προκειμένου να 
προβεί  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  των  διαγωνιζόμενων  που  κρίθηκαν  ως 
αποδεκτοί στον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016’»

Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών των εταιριών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Α) Τεχνική προσφορά εταιρίας    ΣΠΥΡΙΔΟΥ Γ.ΕΥΓΕΝΙΑ “ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”  

Η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρίας  ΣΠΥΡΙΔΟΥ  Γ.ΕΥΓΕΝΙΑ  “ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”   δεν 
καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης αφού  δεν προσκομίζονται:

α) το πιστοποιητικό ISO  του προμηθευτή, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 19 της διακήρυξης 

β) επικυρωμένα επίσημα τα μεταφρασμένα ξενόγλωσσα έγγραφα που αφορούν στα πιστοποιητικά 
ISO του κατασκευαστικού οίκου και  πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό, 
όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 13 και 19 της διακήρυξης 

γ) βεβαίωση για επιτυχή δοκιμή και χρήση επί αρκετό χρόνο των προσφερομένων μετρητών από 
επιχειρήσεις  ύδρευσης  σε  Ελλάδα  και  Ε.Ε.,  όπως ρητά  αναφέρεται  στη σελίδα  10 και  11  της 
μελέτης
δ) καμπύλη των απωλειών λόγω τριβών συναρτήσει  της παροχής, όπως ρητά αναφέρεται  στη 
σελίδα 13 της μελέτης

Β) Τεχνική προσφορά εταιρίας   “ΑΧΑΙΚΗ ΟΡΥΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ” ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  

Η τεχνική προσφορά της εταιρίας  “ΑΧΑΙΚΗ ΟΡΥΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ” ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης αφού  δεν προσκομίζονται:

α) το πιστοποιητικό ISO  του προμηθευτή, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 19 της διακήρυξης 

β) επικυρωμένα επίσημα τα μεταφρασμένα ξενόγλωσσα έγγραφα που αφορούν στα πιστοποιητικά 
ISO του κατασκευαστικού οίκου, όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 13 και 19 της διακήρυξης 

γ) επικυρωμένη επίσημα μετάφραση του ξενόγλωσσου εγγράφου που αφορά στο πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό,  όπως ρητά αναφέρεται  στα άρθρα 13 και  19 της 

διακήρυξης 

Γ) Τεχνική προσφορά εταιρίας    ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.  

Η τεχνική προσφορά της εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. είναι αποδεκτή και σύμφωνη με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Δ) Τεχνική προσφορά εταιρίας    CONSTRAT   Ε.Π.Ε.  

Η τεχνική προσφορά της εταιρίας  CONSTRAT Ε.Π.Ε. είναι  αποδεκτή και σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  επιτροπή  είναι  υποχρεωμένη  να  αποκλείσει  τις  προσφορές  των 
εταιριών  ΣΠΥΡΙΔΟΥ  Γ.ΕΥΓΕΝΙΑ  “ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” και  “ΑΧΑΙΚΗ  ΟΡΥΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ” 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και να μην τις αξιολογήσει τεχνικά. 

Επομένως η επιτροπή κρίνει  ως τεχνικά αποδεκτές και  σύμφωνες με τη μελέτη και  τους 
όρους της διακήρυξης τις τεχνικές προσφορές των  εταιριών:
1) ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. με αριθμό φακέλου 3 

2) CONSTRAT Ε.Π.Ε. με αριθμό φακέλου 4
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Στη συνέχεια και εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, η επιτροπή συνήλθε για το άνοιγμα 
των  οικονομικών  προσφορών  την  31η/8/2016 προκειμένου  να  προβεί  στην  αξιολόγηση  των 
οικονομικών  προσφορών  των  διαγωνιζομένων  που  κρίθηκαν  ως  αποδεκτοί  στον  πρόχειρο 
διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016»

 
Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι:

 Η οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» είναι αποδεκτή και 
σύμφωνη με την διακήρυξη και την σχετική μελέτη. Η οικονομική προσφορά είναι δώδεκα 
χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (12.132,16 €) με το ΦΠΑ (9.784,00 
προ ΦΠΑ) με  ποσοστό έκπτωσης 57,09% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.

 Η οικονομική προσφορά της εταιρίας «CONSTRAT Ε.Π.Ε.» είναι αποδεκτή και σύμφωνη με 
την διακήρυξη  και  την  σχετική  μελέτη. Η  οικονομική  προσφορά είναι  δώδεκα  χιλίαδες 
εξακόσια ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (12.600,88 €) με το ΦΠΑ (10.162,00 προ ΦΠΑ) με 
ποσοστό έκπτωσης 55,43% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.

Η επιτροπή έκρινε ως οικονομικά αποδεκτή και σύμφωνη με τη μελέτη και τους όρους της 
διακήρυξης την οικονομική προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και 
προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας με το τίτλο  «Προμήθεια υδρομέτρων  έτους 2016» στην 
εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  με ποσοστό έκπτωσης 57,09%

         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 2 & 3 Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016» 

 β) την κατακύρωση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016» στην εταιρία 

«ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

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 2 & 3 Διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάθεση 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% σύμφωνα με την υπ αριθμ 10/2016 

μελέτη, κατά την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η επιχείρηση «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» 

με προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας δώδεκα χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ 

και δεκαέξι λεπτά (12.132,16 €) με το ΦΠΑ (9.784,00 προ ΦΠΑ).

2. Εγκρίνει την  ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016» 

στην επιχείρηση  «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  

3. Ψηφίζουν την σχετική  πίστωση  ποσού 9.784,00€ από  τον  Κ.Α.  24-02-00-0000,  και 

2.348,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2016.

4. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πονερίδη Παναγιώτη για την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού της προμήθειας.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 88/24-08-2016

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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