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

Από  το  υπ’  αριθμ.  4/14-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 7/2020 Θέμα:  « Έγκριση  2ου Πρακτικού  Επιτροπής  Διενέργειας 

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

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 14 

Φεβρουαρίου  2020  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 έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 561/10-02-2020 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 έξι  (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (προσήλθε στη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε στη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Δημητρίου Δημήτριος 5. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι  υπάρχει  ένα θέμα εκτός της 
ημερήσιας  διάταξης  και  αφορά  στην  έγκριση  του  2ου  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας 
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019. Η συζήτηση του 
ανωτέρω θέματος  κρίνεται  αναγκαία  να  γίνει  στην  παρούσα  συνεδρίαση  καθώς  θα  πρέπει  να 
ολοκληρωθεί  το συντομότερο δυνατό η διαδικασία και κατά συνέπεια η κατακύρωση και η σύναψη 
σύμβασης ώστε να αντιμετωπίζονται  άμεσα οι  βλάβες που προκύπτουν και  να διασφαλίζεται  η 
απρόσκοπτη υδροδότηση των κατοίκων. 

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση του εκτός ημερήσιας θέματος.

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 1o θέμα εκτός 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 
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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.  Τρόπος  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 περιγράφονται στo σχετικό σχέδιο Διακήρυξης, η  δημοσίευση της σχετικής 

Διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

        Με την με αριθμό 4/2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το από 09-12-2020 υποβληθέν 1 ο 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως αυτό υποβλήθηκε στο Δ.Σ., για την 

εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» σύμφωνα με την υπ αριθμ 13/2019 μελέτη όπου 

και  κρίθηκε  αποδεκτή η προσφορά της εταιρίας  «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και μη αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών «Σ.ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ 

ΑΕΒΕ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», 

«ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ»,  «CAPRARI  HELLAS  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και   «ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ». Επίσης αποφασίσθηκε η συνέχιση της διαδικασίας.

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

Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 Σύμφωνα με το από 13-02-2020 2ο Πρακτικό η Επιτροπή προέβη «… στην αποσφράγιση 

της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν αποδεκτοί σύμφωνα  

με το 1ο Πρακτικό..»

Με βάση το ανωτέρω Πρακτικό 2 «… οι κάτωθι προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους  

της διακήρυξης και της μελέτης και έχουν ως εξής :

α/
α

Εταιρεία Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ)

1
«ΠΟΛΥΖΩΗΣ  ΝΙΚΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

80.592,00 € (ογδόντα χιλιάδες 

και πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ)

Η  επιτροπή,  έχοντας  υπόψη  ότι  το  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προτείνει :

την  κατακύρωση  («προσωρινός  ανάδοχος»)  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  &  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  Δ.Ε.  ΘΕΡΜΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2019»  στην  
εταιρεία  :«ΠΟΛΥΖΩΗΣ  ΝΙΚΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»  με 
προσφορά 80.592,00 € (ογδόντα χιλιάδες και πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ) προ ΦΠΑ (ποσοστό 
έκπτωσης 4% επί του αντίστοιχου προϋπολογισμού μελέτης προ ΦΠΑ)».

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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 13-02-2020 υποβληθέν Πρακτικό 2 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, κατά 

την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η επιχείρηση  «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  με προσφορά 80.592,00 € (ογδόντα χιλιάδες και πεντακόσια 

ενενήντα δύο ευρώ) προ ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 4% επί του αντίστοιχου προϋπολογισμού 

μελέτης προ ΦΠΑ).

2. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 7/14-02-2020
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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