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

Από  το  υπ’  αριθμ.  2/21-01-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 4/2020 Θέμα: « Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού  για την υπηρεσία 

με  τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 21 
Ιανουαρίου 2020 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. 132/15-01-2020 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Χατζηδημητρίου Φανή
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης 4. Σαραφιανός Χρήστος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Καρκαλή Μαρία

7. Κουσούλης Γεώργιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, 
για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.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 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. 186/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 

με  αριθμό  13/2019  μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  οι  προδιαγραφές  των 

εργασιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Δ.Ε.  ΘΕΡΜΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2019»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  ογδόντα  τριών  χιλιάδων 

εννιακοσίων  πενήντα  ευρώ  (83.950,00€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  η  έγκριση 

εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών. Τρόπο ανάθεσης εκτέλεση των εργασιών ορίστηκε ο Ανοικτός 

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός και  κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής μετά από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής.  Ομοίως  εγκρίθηκαν  οι  όροι  διενέργειας  του  διαγωνισμού  να  είναι  όπως  αυτοί 
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περιγράφονται στo σχετικό σχέδιο Διακήρυξης, η δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης και δέσμευσης από τους 

Κ.Α. 64-09-01-0054, & 54-02-02-0623 αντίστοιχα του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. 

Στον προϋπολογισμό έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη και δέσμευση του υπολοίπου 

ποσού. Η χρηματοδότηση των εργασιών θα γίνει από ιδίους πόρους. 

Σύμφωνα  με  το  από  09-12-2020  υποβληθέν  1ο Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του 

Διαγωνισμού η Επιτροπή συνήλθε  « …. για την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών και των εντύπων 

προσφορών των ενδιαφερομένων ( Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ Α/Α Συστήματος 81067 ).  Με βάση το 

ανωτέρω Πρακτικό 1 κατέθεσαν  ηλεκτρονικά προσφορές οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι: 

α/α
Αριθμός / 

Ημερομηνία
Ηλ. Προσφοράς

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση
Aριθμός που δόθηκε 
στον φάκελο έντυπης 

προσφοράς 

1 156681 / 02-12-
2019

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 
57008, ΤΘ 1022 / 
ΤΗΛ:2310755190 / 

polizoisae@gmail.com

Ι

2 158482 / 02-12-
2019

Σ.ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΖΑΠΠΑ - ΤΚ 57013 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 
ΤΗΛ:2310694000 / 
info@aivazidis.gr

2

3 158442 / 03-12-
2019

ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΧΑΝΑ 10 ΤΚ 54639 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 

ΤΗΛ:2392073260 / 
petros.kouge@gmail.com

3

4 157333 / 03-12-
2019

CAPRARI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ 
ΤΚ 57022 / 

ΤΗΛ:2310797967 / 
sales@caprari.gr

4

5 158630 / 03-12-
2019

ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΦΡΑΓΚΩΝ 24 / 
ΤΗΛ:6946268517 / 

gtsipouris@gmail.com
-

Η  Επιτροπή  προέβη  στην  καταγραφή  και  έλεγχο  των  φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά» των προσφορών που προσκομίστηκαν. 
Η Επιτροπή κατά την 2η / 8 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασή της, αφού εξέτασε τα παραπάνω και 
συσκέφθηκε, έκρινε ότι : 

1.  Από τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 
που  υποβλήθηκε   από  την  εταιρεία  «ΠΟΛΥΖΩΗΣ  ΝΙΚΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διαπιστώθηκε ότι  καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της 
Διακήρυξης. 

2. Από τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 
που υποβλήθηκε   από την εταιρεία  «Σ.ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»  διαπιστώθηκε  ότι  δεν  καλύπτονται 
πλήρως οι απαιτήσεις της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

     α. Η εγγύηση συμμετοχής ως προς τον χρόνο ισχύος της ( 31/12/2020 ) δεν είναι σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.1.5  και 2.2.2 της διακήρυξης ( … Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για  τριάντα (30) ημέρες  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης… ) και της παροχής διευκρινήσεων που δόθηκαν από τη ΔΕΥΑΘ 
και κοινοποιήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (… Η σωστή ημερομηνία ισχύς 
των εγγυητικών είναι η 02/01/2021… ) κατόπιν αιτήματος της «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

     β. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.α <Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα> της διακήρυξης 
απαιτείται (…κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ( 3 ) ετών , ( έτη 2016 , 2017 , 2018 ), να 
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έχουν  εκτελέσει  τουλάχιστον  δύο  (  2  )  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  παρόμοιου  με  τον 
παρόντα διαγωνισμό  αντικειμένου  για  χρονικό διάστημα τουλάχιστο ΔΩΔΕΚΑ ( 12 )  μηνών 
αθροιστικά…)  ενώ  αυτό  δεν  προκύπτει  από  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) που υποβλήθηκε.

    γ. Ενώ στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβλήθηκε δεν δηλώνεται 
υπεργολαβική ανάθεση στην υπεύθυνη δήλωση Α της τεχνικής προσφοράς ( Άρθρο 2.4.3.2 της 
διακήρυξης ) δηλώνεται ο ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ.

    Επομένως η επιτροπή είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το άρθρο  2.4.6 να  απορρίψει την 
προσφορά και να την αποκλίσει από την συνέχεια του διαγωνισμού.

3.  Από τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 
που υποβλήθηκε  από την εταιρεία «ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» διαπιστώθηκε 
ότι δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

    α. Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβλήθηκε δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει  στην εταιρία  ΥΙΟΙ ΓΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ο.Ε. υπό 
μορφή υπεργολαβίας 30% της σύμβασης και στην εταιρία ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 30% 
της σύμβασης ενώ στην υπεύθυνη δήλωση Α της τεχνικής προσφοράς ( Άρθρο 2.4.3.2 της 
διακήρυξης ), η οποία δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραπάνω άρθρου, δηλώνεται 
ποσοστό  ανάθεσης  υπεργολαβίας  49,19%  στην  εταιρία  ΥΙΟΙ  ΓΑΝΙΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ  Ο.Ε.  και 
50,81% στην εταιρία ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Επιπλέον σύμφωνα με την υποσημείωση 
XXXVI του μέρους IV,Γ10 του ΤΕΥΔ έπρεπε να υποβληθεί ΤΕΥΔ και των δύο υπεργολάβων.

    Επομένως η επιτροπή είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το άρθρο  2.4.6 να  απορρίψει την 
προσφορά και να την αποκλίσει από την συνέχεια του διαγωνισμού.

4. Από τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» της προσφοράς 
που υποβλήθηκε  από την εταιρεία «CAPRARI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαπιστώθηκε  ότι  δεν καλύπτονται 
πλήρως οι απαιτήσεις της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

     α. Η εγγύηση συμμετοχής ως προς τον χρόνο ισχύος της ( 19/12/2020 ) δεν είναι σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.1.5  και 2.2.2 της διακήρυξης ( … Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για  τριάντα (30) ημέρες  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης… ) και της παροχής διευκρινήσεων που δόθηκαν από τη ΔΕΥΑΘ 
και κοινοποιήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (… Η σωστή ημερομηνία ισχύς 
των εγγυητικών είναι η 02/01/2021… ) κατόπιν αιτήματος της «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

     β. Οι υπεύθυνες δηλώσεις ΤΕΥΔ που υποβλήθηκαν δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης (…περιλαμβάνει υπό μορφή Πίνακα , την Ομάδα Έργου ανά 
ειδικότητα, και σε αριθμό που να καλύπτει τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών…)

     γ. Από την υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ της «CAPRARI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( μέρος IV, Γ.1.β ) δεν προκύπτει η τεχνική 
και επαγγελματική επάρκεια του άρθρου 2.2.6.α της διακήρυξης. 

    δ. Στην υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ της «CAPRARI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( μέρος II, Α ) αναφέρεται συμμετοχή από κοινού 
με «ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ενώ στην υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ της «ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» 
( μέρος II, Α ) αναφέρεται συμμετοχή από κοινού με «CAPRARI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΤΛΙΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  «ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».     

     ε. Από την υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ της «ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» δεν προκύπτει η οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια του άρθρου 2.2.5 και η τεχνική και επαγγελματική επάρκεια 
του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης.

     Επομένως η επιτροπή είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το άρθρο  2.4.6 να απορρίψει την 
προσφορά και να την αποκλίσει από την συνέχεια του διαγωνισμού.
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    5.  Από  τον  έλεγχο  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»  της 
προσφοράς που υποβλήθηκε  από την εταιρεία «ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ» 
διαπιστώθηκε ότι δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

    α.  Από  την  υπεύθυνη  δήλωση  ΤΕΥΔ  (  μέρος  IV,  Γ.1.β  )  δεν  προκύπτει  η  τεχνική  και 
επαγγελματική επάρκεια του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης.

    β.  Η υπεύθυνη δήλωση Α της τεχνικής προσφοράς ( Άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης ) δεν 
καλύπτει τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών (δηλώνεται μόνο ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ 
Ε.Δ.Ε. & Πτυχ. Γεεωλόγος ).

    Επομένως η επιτροπή είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το άρθρο  2.4.6 να  απορρίψει την 
προσφορά και να την αποκλίσει από την συνέχεια του διαγωνισμού.
      Η Επιτροπή με βάση τον ως άνω έλεγχο :
1. Κρίνει αποδεκτή  την  προσφορά  της  εταιρίας «ΠΟΛΥΖΩΗΣ  ΝΙΚΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

2. Κρίνει ως μη αποδεκτή την προσφορά της εταιρίας «Σ.ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

3. Κρίνει  ως μη  αποδεκτή  την  προσφορά της  εταιρίας «ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ»

4. Κρίνει  ως μη  αποδεκτή  την  προσφορά  της  εταιρίας «CAPRARI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

5. Κρίνει  ως μη  αποδεκτή  την  προσφορά  της  εταιρίας «ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ»
και υποβάλλει  το από 9-12-2019 υποβληθέν Πρακτικό 1 για έγκριση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Θέρμης.    
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 από 9-12-2019 υποβληθέν Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

όπως  αυτό  υποβλήθηκε  στο  Δ.Σ.,  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» 

ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων  πενήντα ευρώ 

(83.950,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ αριθμ 13/2019 μελέτη.

2. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 4/21-01-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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