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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 12/14-06-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 142/2019
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
«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 14
Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή 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. 2751/10-06-2019 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λεμονάκη Χρυσούλα

2.

Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)

2.

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

3.
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4.
Δημητρίου Δημήτριος
5.
Σαμαράς Σωκράτης
6.
Χρυσοχόου Παύλος
7.
Πιστέλας Ευστάθιος
8.
Καλαμπίδης Δημήτριος
9.
Κουσούλης Γεώργιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα
με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 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 άρθρου 5 παρ. στ)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ)
αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των
έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες..»
Με την υπ αριθμ. 206/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, εγκρίθηκε
η 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» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα πέντε
χιλιάδες

επτακόσια

ευρώ

(95.700,00€)πλέον

του

αναλογούντος

Φ.ΠΑ.
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(22.968,00€)=118.668,00€ συνολικά, σύμφωνα με την με αριθμό 12/2018 μελέτη και τις τεχνικές
προδιαγραφές, οι όροι της σχετικής διακήρυξης, ορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
ο

Ανοικτός

Διαγωνισμός

με

κριτήριο

κατακύρωσης

την

πλέον

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 62/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το 1 ο Πρακτικό 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» το οποίο συντάχθηκε μετά την αποσφράγιση και
εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων.
Βάσει αυτού η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της εταιρίας «INNTENET» και

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 1 ου 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.
Με την με αριθμό 107/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το 2 ο Πρακτικό Διενέργειας του
Διαγωνισμού, για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, το οποίο συντάχθηκε μετά την
αποσφράγιση και εξέταση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων όπου προσωρινοί
ανάδοχοι αναδείχθηκαν:
«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
«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)
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, που έγινε κατά τα οριζόμενα στην
διακήρυξη

(παρ.

2.3.2.

σελ.

21,

22),

με

βάση

τον

τύπο

ΤΒΑ=0,8X(ΣΤΠ)/(maxΣΤΠ)

+0,2X(minΣΟΠ)/(ΣΟΠ), κατέληξε σε ΤΒΑ=1 για την εταιρία «Θ-Φ ΑΤΕΕ» στην ΟΜΑΔΑ
Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ) και ΤΒΑ =1 για την εταιρία «ALSON ΑΕ» στην ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ), επειδή
τελικά ο κάθε διαγωνιζόμενος ήταν χωρίς ανταγωνιστή στο αντικείμενο που υπέβαλε προσφορά.
Ομοίως με την ως άνω απόφαση εγκρίθηκε η συνέχιση της διαδικασίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το Πρακτικό 3 της αρμόδιας Επιτροπής
του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2049/23-4-2019
πρόσκληση της κάλεσε τους προσωρινούς αναδόχους να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο,
εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Επιτροπή στην από 14 Μαΐου 2019 συνεδρίαση της διαπίστωσε
ότι:

•

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε η «Θ-Φ ΑΤΕΕ» είναι πλήρη και σύμφωνα με
τα όσα προβλέπει η διακήρυξη του διαγωνισμού δικαιολογητικά. Επίσης κατέθεσε
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εμπρόθεσμα (αρ. Πρωτ. 2286/13-5-2019) στην υπηρεσία μας σε σφραγισμένο φάκελο τα
ζητούμενα δικαιολογητικά, τα οποία ταυτίζονται με τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα.

•

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε η «ALSON ΑΕ» είναι πλήρη ως προς την
προμήθεια των υλικών, αλλά λείπουν τα πρότυπα (ΙSO) πιστοποίησης της ιδίας της
εταιρίας. Επίσης κατέθεσε εμπρόθεσμα (αρ. Πρωτ. 2205/8-5-2019) στην υπηρεσία μας σε
σφραγισμένο φάκελο τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα οποία ταυτίζονται με τα ηλεκτρονικά
υποβληθέντα. Από την Επιτροπή ο κ. Π. Γκόγκος προτείνει την απόρριψη της εταιρίας λόγω
μη προσκόμισης των προτύπων ISO με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι
συμμετέχοντες φορείς (όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού στο άρθρο
2.2.7), ενώ οι κ. Ν. Χασιλτζόγλου και Π.Πραδάκης διαφωνούν και προτείνουν την
κατακύρωση της προμήθειας για τους χλωριωτές στην ανωτέρω εταιρία, λόγω της στήριξής
της (άρθρο 2.2.8) στην εταιρία Grundfos (η οποία διαθέτει τα πιστοποιητικά ISO των
προιόντων της) και λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο συμφέρον της ΔΕΥΑΘ.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παροχομέτρων

εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων

αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ», προτείνει -κατά πλειοψηφία- την
κατακύρωση της προμήθειας αυτής στις εταιρίες :
1.

«Θ-Φ ΑΤΕΕ» για την ΟΜΑΔΑ Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ) και

2.

«ALSON ΑΕ» για την ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)
Κατά την τοποθέτηση τους τα μέλη είπαν ότι, εφόσον η εταιρεία ALSON θα τοποθετήσει

χλωριωτές εταιρείας, στην προκειμένη της εταιρίας Grundfos, η οποία διαθέτει πιστοποιητικά ISO
των προϊόντων της δεν τίθεται ζήτημα απόρριψης της εν λόγω εταιρείας καθώς καλύπτεται από την
εταιρεία η οποία διαθέτει ISO στα προϊόντα της (Grunfos). Το μέλος κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
τοποθετήθηκε με λευκό.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2
περ. στ) του Ν. 1069/80 προτείνει:
την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία

παροχομέτρων

εξωτερικού

υδραγωγείου

και

συστημάτων

αυτόματης

χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» ως εξής:

 Στην εταιρεία «Θ-Φ ΑΤΕΕ» με Α.Φ.Μ. 800510106 και έδρα Αναπαύσεως 51-53 & Πρωτέως
1 Τ.Κ. 15232, Βριλήσσια, Αττική για την ΟΜΑΔΑ Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ) και

 Στην εταιρεία «ALSON ΑΕ» με Α.Φ.Μ. 094445098 και έδρα 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Τ.Κ.
14451 για την ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)
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. στ) του Ν. 1069/80

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το σχετικό Πρακτικό 3 Διενέργειας του Διαγωνισμού για την κατακύρωση
της

προμήθειας

με

τίτλο:

«Προμήθεια,

εγκατάσταση

και

θέση

σε

λειτουργία
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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.

(22.968,00€)=118.668,00€ συνολικά, σύμφωνα με την με αριθμό 12/2018 μελέτη, όπου
μειοδότριες αναδείχθηκε οι εταιρείες:



«Θ-Φ ΑΤΕΕ» με Α.Φ.Μ. 800510106

και έδρα Αναπαύσεως 51-53 & Πρωτέως 1 Τ.Κ.

15232, Βριλήσσια, Αττική για την ΟΜΑΔΑ Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ) και με ποσό
προσφοράς 66.150,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 Στην εταιρεία «ALSON ΑΕ» με Α.Φ.Μ. 094445098 και έδρα 12 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 14451 για την ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ) και με ποσό προσφοράς 28.140,00€ πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Εγκρίνει την κατακύρωση και 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» ως εξής:

 Στην εταιρεία «Θ-Φ ΑΤΕΕ» με Α.Φ.Μ. 800510106 και έδρα Αναπαύσεως 51-53 & Πρωτέως
1 Τ.Κ. 15232, Βριλήσσια, Αττική για την ΟΜΑΔΑ Α΄( ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ) και

 Στην εταιρεία «ALSON ΑΕ» με Α.Φ.Μ. 094445098 και έδρα 12 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 14451 για την ΟΜΑΔΑ Β΄(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ)
3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πονερίδη Παναγιώτη για την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού της προμήθειας.
Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 12 απόφαση 142/14-06-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

