
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/03-04-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 99/2018 Θέμα: Εξέταση της με αριθμό 1242/30-03-2018 ένστασης, της 

εταιρείας  CAPRARI HELLAS AE, επί της 73.2018 ΑΔΣ για τον 
διαγωνισμό με τίτλο:  «Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων 
Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  03 

Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη 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  1214/29-03-2018  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 εννέα(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Μαρκούδης Γρηγόριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 αφενός μεταξύ άλλων αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται 

αναγκαίο  να συνεχιστούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλιστεί  η εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης αφετέρου καθώς επίκεινται οι διακοπές του Πάσχα (οι οποίες θα 

καθυστερήσουν τις διαδικασίες) είναι επωφελές για την λειτουργία της επιχείρησης τα ανωτέρω 

θέματα  να  συζητηθούν  πριν  από  αυτές  ώστε  να  μην  υπάρξει  κώλυμα  στη  συνέχιση  των 

διαδικασιών. Τα θέματα αφορούν: 

α. την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 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
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β. τη  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  Δήμο  Θέρμης  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου», ώστε να μπορεί να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
δημοπράτησης του έργου
γ. την Έρευνα τίτλων στα Κτηματολογικά Γραφεία Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης και την έκδοση 
σχετικών κτηματολογικών εγγράφων ώστε να διερευνηθεί η ιδιοκτησιακή κατάσταση των ακινήτων 
με  ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και ΚΑΕΚ 191042913073/0/0 και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
προκειμένου στη εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Θέρμης, Δ. Θέρμης,  
ΠΕ Θεσσαλονίκης»
δ. την εξέταση ένστασης επί της 73.2018 ΑΔΣ για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Αντλητικών 
Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων   & Αντλιοστασίων  Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018». Η συζήτηση κρίνεται 
επιβεβλημένη καθώς είναι αναγκαία η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας προκειμένου η επιχείρηση 
να μπορεί να συντηρεί και να επισκευάζει τα αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση βλάβης ώστε 
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών 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 4o 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, …»

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, με την με αριθμό 73/2018 απόφασή του, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε 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 αυτό υποβλήθηκε από την αρμόδια 

επιτροπή διαγωνισμού.

Με  βάση  το  Πρακτικό  1,  του  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο 

«Επισκευή Αναλυτικών  Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018», 

η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού έκρινε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «CAPRARI 

HELLAS AE»  δεν  καλύπτουν  πλήρως  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  και  ότι  αυτή  πρέπει  να 

αποκλειστεί και να μην αξιολογηθεί οικονομικά.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  με αριθμό  1242/30.03.2018 

ένσταση  της  εταιρείας  CAPRARI HELLAS AE, κατά  της  με  αριθμό  73.2018  απόφασης  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  επιχείρησης  που  αφορά  στην  έγκριση  του  πρακτικού  1  για  τον 

διαγωνισμό που αφορά στην ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Επισκευή  Αναλυτικών 

Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018». 

Σύμφωνα με την με αριθμό 1242/30.03.2018 η οποία εστάλλει εμπρόθεσμα, οι ενστάσεις 
της εταιρείας είναι οι εξής: 

«…Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προφανώς δεν έλαβε υπόψη της, την προσθήκη  
του  Άρθρου  79Α  στον  Ν.4412/2016  που  έγινε  με  την  παρ.13  του  άρθρου  107  του  
Ν.4497/2017, το οποίο αναφέρει ότι “μόνο η υπογραφή του εκπροσώπου του οικονομικού  
φορέα είναι προκαταρτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ.1 του  
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άρθρου  73,  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα“ ….»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 02.04.2018 γνωμοδότηση της 

αρμόδιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  της  Δ.Ε.Υ.Α,  για  τον  ανωτέρω διαγωνισμό,  στην 

οποία αναφέρεται:

 «…V)  Η  Επιτροπή, σε  συνεδρίασή  της  την  Δευτέρα  2  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και  ώρα  12:00, 

γνωμοδότησε επί της ανωτέρω άποψης ως εξής :

Το  Άρθρο  79Α,  που  προστέθηκε  στον  Ν.4412/2016  με  την  παρ.13  του  άρθρου  107  του 

Ν.4497/2017 και το οποίο  επικαλείται  η  ενιστάμενη εταιρία, αναφέρεται (παρ.1 και παρ.3) 

στην  υποβολή  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  του  Άρθρου  79  του 

Ν.4412/2016, καθώς και στην υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης  

(ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Στην  προκειμένη  περίπτωση ΔΕΝ  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΤΕΥΔ  ή  ΕΕΕΣ,  διότι  πρόκειται  για  

Συνοπτικό Διαγωνισμό αξίας  <60.000 € (σύμφωνα με την  Διακήρυξη με αρ. Πρωτ. 717/26-2-

2018) και γνωμοδοτεί ως εξής:

«Α.  Αποδέχεται  ως  ορθό  τον  λόγο  αποκλεισμού  της  ενιστάμενης  εταιρίας,  από  τον  

Διαγωνισμό  με  τίτλο:  όπως  αυτοί  αναφέρονται  στο  1ο Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  

Διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή Αναλυτικών Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. 

Θέρμης Έτους 2018», το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 73/21.3.2018 απόφαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και

Β. ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΙ -ως αβάσιμη- την ένσταση της εταιρίας «CAPRARI HELLAS AE» 

Έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  αποδοχή  της  από  02.04.2018 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και την απόρριψη της με αριθμό 

1242/30.03.2018 ένστασης της εταιρείας CAPRARI HELLAS AE

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

του ν. 1069/80, του ν. 3463/2006, του ν. 4412/2018, του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών 

της  Δ.Ε.Υ.Α.,  την  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  ενστάσεων  και  την  εισήγηση  του 

Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται την από 02.04.2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του 

διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο:  «Επισκευή  Αναλυτικών 

Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018» που αφορά στην 

με αριθμό 1242/30.03.2018 ένσταση της εταιρείας CAPRARI HELLAS AE,

2. Απορρίπτει την με αριθμό 1242/30.03.2018 ένσταση της εταιρείας CAPRARI HELLAS AE, για 

τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  σώμα  της  από  02.04.2018  γνωμοδότησης της  Επιτροπής 

Αξιολόγησης  Ενστάσεων  του  διαγωνισμού,  που  αφορά  στην  ανάθεση  εκτέλεσης  των 

εργασιών με τίτλο:  «Επισκευή Αναλυτικών Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων 

Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018».

3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 99/03-04-2018

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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