
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  6/5-03-2020  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 49/2020 Θέμα: Έγκριση  2ου πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για 

την  υπηρεσία  με  τίτλο:  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  5 

Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30π.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’ αριθμ. 891/03-03-2020 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 (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Σαραφιανός Χρήστος

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Χατζηδημητρίου Φανή
7. Καρκαλή Μαρία
8. Δημητρίου Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.Ζωντανού  Μαρία  γραμματέας  του  Δ.Σ.  για  την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o 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 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. 272/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 

εκτέλεση  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  τριάντα  οκτώ  χιλιάδες 

ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (38.097,50 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σύμφωνα 

με την με αριθμό 19/2019 μελέτη και ορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας ο συνοπτικός 

διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής.
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Με  την  με  αριθμό  11/2020  απόφαση  εγκρίθηκε  το  1ο Πρακτικό  Διενέργειας  του 

Διαγωνισμού, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ 

και πενήντα λεπτά (38.097,50 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 

19/2019   μελέτη,  κατά  την  οποία  προσωρινός  ανάδοχος  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ». Η οικονομική προσφορά ανήλθε σε τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα 

ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (32.110,75 €), χωρίς ΦΠΑ1, με ποσοστό έκπτωσης 15,71% 

(5.986,75 € ) επί του συνολικού προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το Πρακτικό 2 της αρμόδιας Επιτροπής 

του  Διαγωνισμού  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  επιτροπή  με  την  υπ’  αριθ.  Πρωτ.  796/24-2-2020 

πρόσκληση  της  κάλεσε  τον  προσωρινό  ανάδοχο  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  (ΕΛΤΑ)  ΑΕ»  να 

προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 

τα προβλεπόμενα από τo άρθρο 10 της με αρ.πρωτ.53/08-1-2020  διακήρυξης δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Η Επιτροπή στην από 4 Μαρτίου 2020 συνεδρίαση της διαπίστωσε ότι: 

• Ο προσωρινός ανάδοχος  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ.» κατέθεσε  εμπρόθεσμα 

(αρ. Πρωτ.878/28-2-2020) σε σφραγισμένο φάκελο τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

• Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν είναι  πλήρη και  σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπει η διακήρυξη του άρθρου 10 του διαγωνισμού δικαιολογητικά.

Βάσει  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  της  υπηρεσίας  με  τίτλο 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προτείνει  την 

κατακύρωση της προμήθειας στον προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

(ΕΛΤΑ) ΑΕ»

 Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2 

περ. ε) του Ν. 1069/80  προτείνει

την κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»  στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ.»   με Α.Φ.Μ. 

094026421 και έδρα  ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ.

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. ε) του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει το σχετικό Πρακτικό 2 Διενέργειας του Διαγωνισμού που διεξήχθη την 4-03-2020 

για  την  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών με  τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ενδεικτικού  προϋπολογισμού 

τριάντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (38.097,50 €) πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και 47.240,90€ με το ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την με αριθμό 19/2019 

μελέτη, κατά το οποίο  μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

(ΕΛΤΑ) ΑΕ.»  με Α.Φ.Μ. 094026421 και έδρα  ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ με ποσό τριάντα 

δύο χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (32.110,75 €), χωρίς ΦΠΑ, με 
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ποσοστό έκπτωσης 15,71%   (5.986,75 € ) επί του συνολικού προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) 

της μελέτης.

2. Εγκρίνει  την  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  με  τίτλο  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ»  στην  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ.»  με Α.Φ.Μ. 094026421 και έδρα  ΣΤΑΔΙΟΥ 60  ΑΘΗΝΑ.

3. Στον προϋπολογισμού έτους 2020 και στον Κ.Α 64-04-00-0007 έχει εγγραφεί η αντίστοιχη 

πίστωση. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα υπάρξει πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού 

στο έτος 2021.

4. Εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ζελιλίδη Δαμιανό για την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού της προμήθειας.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 49/05-03-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.



ΑΔΑ: ΨΚΦΘΟΛΖΛ-ΦΩΑ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

		2020-03-09T14:58:51+0200
	Athens




