
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/09-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 185/2019 Θέμα:  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  Ανοικτού  Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού  (ελέγχου  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου) 
για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  & 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΝΕΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ»

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 09 

Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης»  σε  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  4624/05-09-2019  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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)

2. Σαμαράς Σωκράτης 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Καλαμπίδης Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα 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 της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

    Με  την  υπ  αριθμ.  118/2019  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

εγκρίθηκε  η  πραγματοποίηση  της  δαπάνης  για  τη  δημοπράτηση  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  &  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΝΕΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ  ΝΟΤΙΩΣ  ΤΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ» προϋπολογισμού 208.870,97€ και 

η δέσμευση της σχετικής πίστωσης από τον Κ.Α.  15-90-12-0006 προϋπολογισμού έτους 2019, 

όπως  έχει  αναληφθεί  με  την  ΑΑΥ  00073/2019.  Με  την  με  αριθμό  122/2019  απόφαση  του 
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Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  εγκρίθηκαν  τα  Τεύχη  Δημοπράτησης  και  οι  Τεχνικές 

Προδιαγραφές  για  την εκτέλεση  του ανωτέρω έργου και  οι  όροι  διακήρυξης  (σύμφωνα με  το 

συνημμένο  σχέδιο).Τρόπος  ανάθεσης  εκτέλεσης  του  έργου  ορίστηκε  η  ανοικτή  διαδικασία 

σύμφωνα με το άρθρο 27 και το άρθρο 95 παρ. 2α, (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής) του ν. 4412/2016 και ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, μέσω της ειδικής 

πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  http://publicworks.eprocurement.gov.gr.  Ομοίως  με  την  ως  άνω 

122/2019 Α.Δ.Σ. ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το από 28-08-2019 υποβληθέν Πρακτικό Δημοπρασίας Ανοιχτού Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού  «  ….Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  υπέβαλαν  ηλεκτρονικά  μέσω  του 

υποσυστήματος  “ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ”  του  ΕΣΗΔΗΣ,  τις  προσφορές  τους,  ήτοι  τον  (υπο)φάκελο 

“Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και τον (υπο)φάκελο “Οικονομική Προσφορά”, μέχρι την Πέμπτη 22-

08-2019  …. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

πριν την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση, κοινοποίησε τον κατάλογο συμμετεχόντων, …. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχώρησε την Τετάρτη 28-08-2019 και ώρα 10:00 πμ σύμφωνα 

με το Άρθρο 18 της Διακήρυξης, στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ακολουθώντας 

τα εξής στάδια: 

α) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” 

β) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου “Οικονομική Προσφορά”

των κάτωθι οικονομικών φορέων:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1. ΚΞΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ - ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό συμμετοχής 1,
2. ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ 
του ΘΩΜΑ, με αριθμό συμμετοχής 2,
3. ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, με αριθμό 
συμμετοχής 3,

Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε τον σχετικό 

κατάλογο  μειοδοσίας,  όπως  αυτός  παράγεται  από  το  υποσύστημα,  στον  ηλεκτρονικό  χώρο 

“Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού”, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, και στη 

συνέχεια  προέβη  στην  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη  και 

ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

1. ΕΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  του  ΙΩΑΝΝΗ  - 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΣΙΡΩΝΑΣ  του  ΘΩΜΑ,  με  αριθμό  συμμετοχής  2  και  προσφερόμενη  μέση 
έκπτωση Εμ=39,96%
2. ΚΞΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ -  ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με  αριθμό συμμετοχής 1 και 
προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ=31,93%
3. ΕΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, με αριθμό συμμετοχής 3 και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ=31,18%

          Για κάθε Οικονομικό Φορέα που υπέβαλε προσφορά, έλεγξε το παραδεκτό της οικονομικής 

προσφοράς  του,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  για  το  εφαρμοζόμενο  σύστημα 

υποβολής  προσφορών.  Επιπλέον,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού  προέβη,  κατά σειρά  μειοδοσίας,  σε 

έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 

http://publicworks.eprocurement.gov.gr/
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ομαλής  μεταξύ  τους  σχέσης,  βάσει  της  παραγωγής  σχετικού  ψηφιακού  αρχείου,  μέσα  από  το 

υποσύστημα. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθέντων εγγυητικών 

επιστολών. … Οι εγκυρότητά τους ελέγχθηκε με την αντίστοιχη εφαρμογή στην ιστοσελίδα του 

ΤΜΕΔΕ και όπως προέκυψε ήταν όλες έγκυρες….. Όσον  αφορά  την  αξιολόγηση  των 

δικαιολογητικών  συμμετοχής,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  έλεγξε  την  πληρότητα  και  ορθότητα 

συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης.  Από τον έλεγχο αυτό του ΤΕΥΔ 

η Επιτροπή έκρινε :

  1) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΙΡΩΝΑΣ  του  ΘΩΜΑ,  με  αριθμό  συμμετοχής  2 μη  ορθό  ΤΕΥΔ  διότι  ήταν  ψηφιακά 

υπογεγραμμένο περισσότερο των δέκα ( 10 ) ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών ( Άρθρο 24.2 της Διακήρυξης ). Επομένως η εν λόγω προσφορά είναι απαράδεκτη.

2) ΚΞΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ - ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  με αριθμό συμμετοχής 1 πλήρες 

και ορθό ΤΕΥΔ.

3) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

με αριθμό συμμετοχής 3 πλήρες και ορθό ΤΕΥΔ .

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών για το σύνολο των συμμετεχόντων, 

έκρινε ότι οι παρακάτω δύο προσφορές -πλην αυτής με αριθμό συμμετοχής 2 που κρίθηκε 

απαράδεκτη- είναι πλήρεις και ορθές ως εξής: 

1. ΚΞΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ -  ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με  αριθμό συμμετοχής 1 και 

προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ=31,93%

2. ΕΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, με αριθμό συμμετοχής 3 και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ=31,18%

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως ορίζει το άρθρο. 4.1 η) της διακήρυξης,  η επιτροπή 

εισηγείται  την ανάθεση της σύμβασης στην επιχείρηση ΚΞΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ - ΓΚΕΚΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό συμμετοχής 1 και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ=31,93%, βάσει των 

κριτηρίων ανάθεσης, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης.

   
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 ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  το  Πρακτικό  Δημοπρασίας  Ανοιχτού  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  όπως  αυτό 

υποβλήθηκε  στο  Δ.Σ.,  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ 

ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗ» ενδεικτικού  συνολικού 

προϋπολογισμού  208.870,97€  σύμφωνα  με  την  υπ  αριθμ  1/2017  μελέτη,  κατά  την  οποία 

προσωρινός  ανάδοχος  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  ΚΞΙΑ  ΠΟΛΥΖΩΗΣ  ΝΙΚΟΣ  ΑΕ  -  ΓΚΕΚΑΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό συμμετοχής 1 και προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ=31,93%,βάσει των 

κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης.

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 185/19-09-2019

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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