
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/16-04-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 107/2019 Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού 2 του Διαγωνισμού για την προμήθεια 

με  τίτλο:  «Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία 
παροχομέτρων  εξωτερικού  υδραγωγείου  και  συστημάτων 
αυτόματης χλωρίωσης  δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  16 

Απριλίου 2019 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. 1863/11-04-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Σαμαράς Σωκράτης

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος Καλαμπίδης Δημήτριος
4. Δημητρίου Δημήτριος Πιστέλας Ευστάθιος
5. Κουσούλης Γεώργιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7o θέμα 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. 206/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η υπ 

αριθμ  12/2018  μελέτη  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια, 

εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  παροχομέτρων  εξωτερικού  υδραγωγείου  και  

συστημάτων  αυτόματης  χλωρίωσης  δεξαμενών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ»  ενδεικτικού 

συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα πέντε χιλιάδες  επτακόσια  ευρώ (95.700,00€) πλέον του 

αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  εκατόν  δέκα  οκτώ  χιλιάδες  διακόσια  ενενήντα  έξι  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  η έγκριση εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τρόπο 

εκτέλεσης της προμήθειας τον Ανοικτό Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
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συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  – 

τιμής  με  συντελεστή  βαρύτητας  τόσο  για  την  τεχνική  όσο  και  για  την  οικονομική 

προσφορά.

Με την με αριθμό 62/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Πρακτικό με 

αριθμό  1  -Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  &  Τεχνικών  Προσφορών-  που 

αφορά  στην  διενέργεια  του  διαγωνισμού για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια, 

εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  παροχομέτρων   εξωτερικού  υδραγωγείου  και  

συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» όπως υποβλήθηκε 

από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή έκρινε ως αποδεκτές την προσφορά 

της εταιρίας «Θ-Φ ΑΤΕΕ» για το τμήμα  ΟΜΑΔΑ Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ) και την προσφορά της εταιρίας 

«ALSON ΑΕ» για  το  τμήμα  ΟΜΑΔΑ  Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)  και  ως  μη  αποδεκτή  την  προσφορά  της 

εταιρίας «Θ-Φ ΑΤΕΕ» για το τμήμα  ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) (οπότε και  αποκλείσθηκε από την 

οικονομική αξιολόγηση).    Ο βαθμός αξιολόγησης U (min100-max120) της Τεχν. Προσφοράς των 

διαγωνιζομένων,  βάσει  του    1ου Πρακτικού  ήταν  για  την εταιρία  «Θ-Φ  ΑΤΕΕ»,  ΟΜΑΔΑ  Α΄( 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ)  U = 108,50 και για την εταιρία «ALSON ΑΕ», ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)  U = 105.

 Στη συνέχεια η επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση την 3η Απριλίου 2019, προκειμένου να 

προβεί  στο  άνοιγμα  και   αξιολόγηση  της  οικονομικής  προσφοράς  των  διαγωνιζομένων  που 

κρίθηκαν  ως  αποδεκτοί  στον  δημόσιο  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  με  τίτλο: 

«Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  παροχομέτρων  εξωτερικού  

υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

Κατά  το  άνοιγμα  της  οικονομικής  προσφοράς  διαπιστώθηκε  ότι οι  οικονομικές  προσφορές  των 
κάτωθι εταιρειών είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τη μελέτη και έχουν ως εξής :

  
     α/α Επιχείρηση Αντικείμενο Προσφοράς Οικονομική Προσφορά 

(προ ΦΠΑ)

1 Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄(ΜΕΤΡΗΤΕΣ) 
66.150,00 €

(εξήντα έξι χιλιάδες 
εκατόν πενήντα ευρώ)

2

ALSON ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)

28.140,00 €
(είκοσι οκτώ χιλιάδες 
εκατόν σαράντα ευρώ)

Η αξιολόγηση και  βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνεται  κατά τα οριζόμενα στην 
διακήρυξη (παρ. 2.3.2. σελ. 21, 22), με βάση τον παρακάτω τύπο:
ΤΒΑ = 0,8 X (ΣΤΠ) / (maxΣΤΠ) + 0,2 X (minΣΟΠ) / (ΣΟΠ).  Στην προκειμένη περίπτωση, 
επειδή ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι χωρίς ανταγωνιστή στο αντικείμενο που υπέβαλε προσφορά, ο 
τελικός βαθμός αξιολόγησης που προκύπτει είναι ΤΒΑ=1 για την εταιρία «Θ-Φ ΑΤΕΕ» στην ΟΜΑΔΑ 
Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ) και ΤΒΑ =1 για την  εταιρία «ALSON ΑΕ» στην ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ).
Η επιτροπή έχοντας υπόψη ότι το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με συντελεστή βαρύτητας 

τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά όπως καθορίζονται στη Διακήρυξη και 

σύμφωνα με τον προαναφερόμενο τελικό βαθμό αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, προτείνει :

την κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»)  της προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια, 

εγκατάσταση και  θέση σε  λειτουργία  παροχομέτρων  εξωτερικού υδραγωγείου και  
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συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ», στις εταιρίες :

1. «Θ-Φ  ΑΤΕΕ»  για  την  ΟΜΑΔΑ  Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ)  με  προσφορά 

66.150,00  €  προ  ΦΠΑ  (ποσοστό  έκπτωσης  2% επί  του  αντίστοιχου  προϋπολογισμού 

μελέτης προ ΦΠΑ) και

2. «ALSON ΑΕ» για την ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) με προσφορά 28.140,00 

€ προ ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 0,2% επί του αντίστοιχου προϋπολογισμού μελέτης προ 

ΦΠΑ)

Το συνολικό ποσό προσφοράς και για τις δύο Ομάδες του Διαγωνισμού ανέρχεται σε  94.290 € 

(ποσοστό έκπτωσης 1,5% επί του προϋπολογισμού της Διακήρυξης).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2 

περ. ε) του Ν. 1069/80  προτείνει την έγκριση του Πρακτικού 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την 

εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία 

παροχομέτρων  εξωτερικού  υδραγωγείου  και  συστημάτων  αυτόματης  χλωρίωσης  

δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»  και  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  σχετικό  πρακτικό  2  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της 

προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία 

παροχομέτρων εξωτερικού  υδραγωγείου  και  συστημάτων  αυτόματης  χλωρίωσης  

δεξαμενών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  ενενήντα 

πέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ (95.700,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εκατόν 

δέκα οκτώ χιλιάδες  διακόσια  ενενήντα έξι  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  24% 

σύμφωνα  με  την  υπ  αριθμ  12/2018   μελέτη,  κατά  την  οποία  προσωρινοί  ανάδοχοι 

αναδείχθηκαν:

1.1 «Θ-Φ ΑΤΕΕ» για την  ΟΜΑΔΑ Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ) με προσφορά  66.150,00 € 

προ ΦΠΑ  (ποσοστό έκπτωσης 2% επί  του αντίστοιχου προϋπολογισμού μελέτης 

προ ΦΠΑ) και

1.2 «ALSON ΑΕ» για την ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) με προσφορά 28.140,00 € προ 

ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 0,2% επί του αντίστοιχου προϋπολογισμού μελέτης προ 

ΦΠΑ)

2. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας προκειμένου στην κατακύρωση της προμήθειας.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 107/16-04-2019

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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