
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  15/10-10-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 117/2017 Θέμα:  «Έγκριση  πρακτικού  με  αριθμό  1,  διενέργειας 
διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017»»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 10 

Οκτωβρίου  2017  ημέρα  Τρίτη 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.  4232/05-10-2017 

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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Μαρκούδης Γρηγόριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)  
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Φωτιάδης Αθανάσιος
10. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
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  2o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.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.  155/2017  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

εγκρίθηκε  η εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»,  προϋπολογισμού  εβδομήντα  πέντε  χιλιάδες  εκατόν 

ενενήντα τρία ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά(75.193,64€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. 
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και  ενενήντα  τρεις  χιλιάδες  διακόσια  σαράντα  ευρώ  και  έντεκα 

λεπτά(93.240,11€)συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%, σύμφωνα  με  την  υπ  αριθμ 

28/2016 μελέτη και ορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας ο ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

Η  δημοπρασία  διενεργήθηκε  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  και  η  επιτροπή 

συνήλθε αρχικά σε  συνεδρίαση την  18 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ για την 

αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών των ενδιαφερομένων. Όπως προκύπτει από το 

Πρακτικό 1 κατέθεσε προσφορά  ο παρακάτω ενδιαφερόμενος:

α/α Ημερομηνία
Προσφοράς Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

Στο  φάκελο
αυτό 
αναγράφηκε
ο αριθμός

1 11/7/2017 ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 17 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΖΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1

2 12/7/2017 Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Ι 2
3 10/7/2017 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΣΚΥΡΟΥ 2Β ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3

4 11/7/2017 ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε. 1ο ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
-ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε τα εξής :
1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής   και  τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» με αριθμό φακέλου 1 δεν καλύπτει  τις  απαιτήσεις  της διακήρυξης 
αφού:
α) Το ’’Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ), του παραρτήματος της διακήρυξης 
δεν είναι υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
β)  Δεν  προσκόμισαν εντός τριών εργάσιμων ημερών  και ούτε υπέβαλλαν ηλεκτρονικά το 
πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστικού οικου ΒΑΣ. ΔΕΛΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
γ) Δεν  προσκόμισαν εντός τριών εργάσιμων ημερών  και ούτε υπέβαλλαν ηλεκτρονικά το 
πιστοποιητικό  καταλληλότητας  για  χρήση  σε  πόσιμο  νερό  των  προϊόντων   που  θα 
προμηθευτούν από την εταιρεία ΒΑΣ. ΔΕΛΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  επιτροπή  είναι  υποχρεωμένη  να  αποκλείσει  την 
προσφορά  της  εταιρίας  «  ΑΛΚΗ  ΚΟΜΒΟΣ  Α.Ε  .»     και  να  μην  κάνει  αποδεκτή  την   
οικονομική της προσφορά. 
2)Τα δικαιολογητικά συμμετοχής  και τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» με αριθμό φακέλου 2 δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
αφού:
α)  Δεν   προσκόμισαν  εντός  τριών  εργάσιμων  ημερών   και  ούτε  υπέβαλλαν  ηλεκτρονικά 
κατάλογο  (πίνακα)  με  τα  προσφερόμενα  υλικά  δίπλα  στα  οποία  θα  αναγράφεται  ο  οίκος 
κατασκευής τους και το προσφερόμενο μοντέλο.
β) ) Δεν  προσκομίστηκε η Υπεύθυνη δήλωση η οποία να αναφέρει τη χώρα προέλευσης και τα 
πλήρη στοιχεία των εργοστασίων κατασκευής των προσφερόμενων υλικών.
γ)  Δεν   προσκόμισαν  εντός  τριών  εργάσιμων  ημερών   τα  πιστοποιητικά  ISO  των 
κατασκευαστικών  οίκων,  εκτός της εταιρείας EUROSTANDARD SPA και της MACPLAST SRL.
δ) Δεν  προσκόμισαν εντός τριών εργάσιμων ημερών  το πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
χρήση  σε  πόσιμο  νερό  των  προϊόντων   που  θα  προμηθευτούν  ,  εκτός  της  εταιρείας 
EUROSTANDARD SPA και της MACPLAST SRL.
ε) Δεν  προσκόμισαν εντός τριών εργάσιμων ημερών  τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των 
προσφερόμενων προϊόντων όπου  αυτό απαιτείται σύμφωνα με την μελετή 28/2016   των 
κατασκευαστικών  οίκων,  εκτός της εταιρείας EUROSTANDARD SPA και της MACPLAST SRL.

2

ΑΔΑ: ΩΨ52ΟΛΖΛ-ΕΤ7



Στ)  Δεν  έχει  εγγύηση  τουλάχιστον  ενός  έτους   για  όλα   τα  προϊόντα  από  τους 
κατασκευαστικούς  οίκους  τους  οποίους  θα  προμηθευτεί  τα  προϊόντα  της  η  εταιρεία   Γ. 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ.
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  επιτροπή  είναι  υποχρεωμένη  να  αποκλείσει  την 
προσφορά της εταιρίας «  Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ  »     και να μην κάνει αποδεκτή την   
οικονομική της προσφορά. 
3)Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής   και  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
«ΟΛΥΜΠΙΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.Ε.»  με  αριθμό  φακέλου  3  δεν  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  της 
διακήρυξης αφού:
α) Το ’’Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ), του παραρτήματος της διακήρυξης 
δεν  είναι  υπογεγραμμένο  από  τους  κ.  Κώνστα  Νικήτα  και  Κ.  Βαχαρίδη  Αθανάσιο  όπου 
σύμφωνα  με  το  πρακτικό  της  εταιρείας  ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.Ε.  τους  δίνεται  πλήρη 
εξουσία εκπροσώπησης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»  της ΔΕΥΑ Θέρμης. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  επιτροπή  είναι  υποχρεωμένη  να  αποκλείσει  την 
προσφορά της εταιρίας «  ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.  »     και να μην κάνει αποδεκτή την   
οικονομική της προσφορά. 

4)Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής   και  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΤΟΠΤΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  Α.Ε.  με  αριθμό  φακέλου  4  είναι  αποδεκτή  και  σύμφωνη  με  τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Επομένως η επιτροπή κρίνει ως τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με τη μελέτη και τους 
όρους της διακήρυξης την τεχνική προσφορά της  εταιρίας:

1) ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε. με αριθμό φακέλου 4

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει από τη επιτροπή 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στη συνέχεια.

Βάσει  των ανωτέρω,  η Επιτροπή υποβάλει  το  Πρακτικό με αριθμό  1 -Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  &  Τεχνικών  Προσφορών-  που  αφορά  στην 

διενέργεια  του  διαγωνισμού για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το ανωτέρω Πρακτικό Διενέργειας 

του Διαγωνισμού και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του  άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80, τις διατάξεις  

του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 & του ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Πρακτικό με αριθμό 1 -Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  & 

Τεχνικών  Προσφορών-  που  αφορά  στην  διενέργεια του διαγωνισμού για την 

προμήθεια  με  τίτλο:  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΛΗΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»» όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 117/10-10-2017
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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