
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/21-03-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 73/2018 Θέμα:  Έγκριση  Πρακτικού  1,  Επιτροπής  Διενέργειας 

Διαγωνισμού, με τίτλο: «Επισκευή ναλυτικών  Συγκροτημάτων 
Γεωτρήσεων   & Αντλιοστασίων  Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  21 

Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.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’  αριθμό  1052/16-03-2018  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. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Καλαμπίδης Δημήτριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Μαρκούδης Γρηγόριος
7. Φωτιάδης Αθανάσιος
8. Σαμαράς Σωκράτης

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 τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να συνεχιστούν 

το  συντομότερο  δυνατό  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  εύρυθμη  και  ομαλή  λειτουργία  της 

επιχείρησης. Τα θέματα αφορούν: 

α.  την  εξέταση  ένστασης  επί  του  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο: 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-  ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ».  Η  συζήτηση 
κρίνεται  επιβεβλημένη καθώς είναι  αναγκαία η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας  προκειμένου η 
επιχείρηση  να  αποστείλει  λογαριασμούς  ύδρευσης  στους  καταναλωτές  γεγονός  που  επηρεάζει 
άμεσα τα έσοδα της.
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β.  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ.  11/2018  μελέτης  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
2018». Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-
AGreece - Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και είναι απαραίτητη η 
άμεση εκτέλεση της.
γ. Διαγραφή Προσαυξήσεων Λογ/μων Άρδευσης 2017 Ν. Ραιδεστού. Η παρούσα ενέργεια κρίνεται 
αναγκαία για την άμεση αποστολή, εκ νέου, λογαριασμών άρδευσης στους καταναλωτές άρδευσης 
της Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού. 
δ. Έγκριση Πρακτικού 1, Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με τίτλο: «Επισκευή  Αναλυτικών 
Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων  &  Αντλιοστασίων  Δ.Ε.  Θέρμης  Έτους  2018».  Η  έγκριση  του 
Πρακτικού κρίνεται αναγκαία προκειμένου στην άμεση συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
καθώς η εκτέλεση των εργασιών αφορά κυρίως επισκευές βλαβών των οποίων η αποκατάσταση 
κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ για τη διασφάλιση της υδροδότησης των καταναλωτών της Δ.Ε. 
Θέρμης. 

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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

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

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση…» Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου του ως άνω 

νόμου, παρ. 2.,  περ. στ)  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: ...αποφασίζει  για την εκπόνηση  

μελετών,  έργων  και  προμηθειών  και  εγκρίνει  αυτές,  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα 

νομοθεσία, …»

Με την υπ αριθμό 28/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 

εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  & 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πενήντα δύο 

χιλιάδες  διακόσια ενενήντα έξι  ευρώ (52.296,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.  και  εξήντα 

τέσσερις  χιλιάδες  οκτακόσια  σαράντα  επτά  ευρώ  και  τέσσερα  λεπτά 

(64.847,04€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ αριθμ 4/2018 μελέτη 

της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  ορίστηκε  ως τρόπος  εκτέλεσης  των  εργασιών  ο 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, μετά από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 

Η δημοπρασία έλαβε χώρα την 13η Μαρτίου 2018 και όπως προκύπτει από το Πρακτικό 1 

διενέργειας του διαγωνισμού κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι ως εξής:

α/α Ημερομηνία
Προσφοράς Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Αρίθμηση Φακέλου 

Προσφοράς

1 12-3-2018 ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ
Οδός ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 4                546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.2392073260 Φαξ 2392073262 petros.kouge@gmail.com 1

2 13-3-2018 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ
ΙΩΝΙΑ,  570 08  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ.2310755190 Φαξ 2310752054, polizoisae@gmail.com 2

3 13-3-2018 Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
Οδός ΖΑΠΠΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΘ 4
570 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. 2310694000, Φαξ 2310692110
info@aivazidis.gr

3

4 13-3-2018 ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ,  572 00 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Τηλ. 2394024554, sales@ydroanaptyxi.gr 4

5 13-3-2018 ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οδός ΚΥΠΡΟΥ 36,565 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. 2310605919 Φαξ 
2310653051,alazoudis@yahoo.gr 5
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6 13-3-2018 CAPRARI HELLAS AE
ΒΙ.ΠΕ.Θ.,  570 22 ΣΙΝΔΟΣ, Τηλ. 2310797967 Φαξ 2310797968
sales@caprari.gr, info@caprari.gr 6

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε τα εξής :

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της επιχείρησης «ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ» καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ» δεν καλύπτουν πλήρως 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης διότι :

    Δεν υπάρχουν Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του ΔΣ για μη ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης 
για Εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη κλπ (βλ. ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ, άρθρο 6 «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής»,  παρ.  α.2  σε  συνδυασμό  με  το  Ν.  4412/2016  άρθρο  73 Λόγοι  αποκλεισμού 
παρ.1ββ για τις ΑΕ*).    

3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» δεν καλύπτουν πλήρως τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης διότι : 
α) Τα νομιμοποιητικά της έγγραφα δεν περιέχουν Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η. ή άλλο έγγραφο, από τα 

οποία να προκύπτουν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
(βλ. ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ, άρθρο 6 «Δικαιολογητικά συμμετοχής», παρ. α.1).

β) Δεν κατατέθηκαν  Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του ΔΣ για μη ύπαρξη καταδικαστικής 
απόφασης για Εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη κλπ  (βλ.  ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ, άρθρο 6 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής», παρ. α.2 σε συνδυασμό με το Ν. 4412/2016 άρθρο 73 Λόγοι 
αποκλεισμού παρ.1ββ για τις ΑΕ*).

4.  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  της  επιχείρησης  «ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ»  καλύπτουν  τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης. 

5.  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  της  επιχείρησης  «ΛΑΖΟΥΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»  καλύπτουν  τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης. 

6.  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «CAPRARI HELLAS AE» δεν καλύπτουν πλήρως τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης διότι : 
Δεν υπάρχουν Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του ΔΣ για μη ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης 
για  Εγκληματική  οργάνωση,  Δωροδοκία,  Απάτη  κλπ  ((βλ.  ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ,  άρθρο  6 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής», παρ. α.2 σε συνδυασμό με το Ν. 4412/2016 άρθρο 73 Λόγοι 
αποκλεισμού παρ.1ββ για τις ΑΕ*).

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε:

 Α. Να αποκλείσει τις προσφορές των εταιρειών «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ», «Σ.ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» 
και «CAPRARI HELLAS AE» και να μην τις αξιολογήσει οικονομικά.

Β.   Να  κάνει  αποδεκτές  τις  προσφορές  των  επιχειρήσεων  «ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ», 
«ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». 

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  που  αφορά  στην 

διενέργεια  του διαγωνισμού για  την  εκτέλεση των εργασιών  με τίτλο «Επισκευή  Αναλυτικών 

Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων   & Αντλιοστασίων  Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018»  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.
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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, που αφορά στην διενέργεια του διαγωνισμού για την 

εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «Επισκευή  Αναλυτικών  Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων   & 

Αντλιοστασίων  Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018» όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 73/21-03-2018

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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