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Από το Πρακτικό της αριθμ. 8/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

             

Σήμερα την 25-04-2018 ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.30 μ.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’αριθμ.1536/17-04-2018 πρόσκλησης του 
Προέδρου, που νόμιμα έχει δοθεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα 
άρθρα  4  και  5  του  Ν.1069/80  και  το  άρθρο  6  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  της 
ΔΕΥΑΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία,  επειδή σε σύνολο 11 τακτικών 
μελών, βρέθηκαν παρόντα  9  μέλη του Συμβουλίου.                  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρυσοχόου Αναστασία                                          

Μειμάρογλου Εμμανουήλ                                    

Tσονίδου-Σκεύα  Ελισάβετ                               
                  
Πόντικα Μαρία                               
                                       
Ναιτίδης Ιωάννης                                         
  
Θυμιανίδης Κωνσταντίνος                                     Απών

Δραμανίδου Νίκη                                                   Aπούσα

Ταλιαντζή Σοφία                                                
                                     
Ξενουδάκης Γεώργιος

Παχίδου Αναστασία                               
               
                                    
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.  Γεώργιος Ουζουνίδης κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  105/25-04-2018

    Στο  10ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «’Εγκριση  Πρακτικού  Επιτροπής 
Διαγωνισμών για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια-
Εγκατάσταση  Συστήματος  Αύξησης  Χωρητικότητας  Ταμιευτήρα  Φράγματος 
Διπόταμου-Αισύμης Αλεξανδρούπολης» της ΔΕΥΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
κήρυξη  προσωρινού  μειοδότη,  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑΑ  κ.  Γεώργιος 
Ουζουνίδης δίνει το λόγο στον Aναπληρωτή Γενικό Δ/ντή της ΔΕΥΑΑ  κ. Γεώργιο 
Μπιζέρα, ο οποίος παρουσιάζει στο ΔΣ το από 19-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ  ΤΟΥ

   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

με τίτλο «Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας 
Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου - Αισύμης Αλεξανδρούπολης»

Στην Αλεξανδρούπολη, ημέρα Πέμπτη 19/04/2018  ώρα  12:00 συνήλθε στα γραφεία 
της επιχείρησης, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η 
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  03/22-01-2018   του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Α., 
αποτελούμενη από τους :

1. Κυριακή Χαμουρατίδου, ως Πρόεδρο
2. Ευάγγελο Κεμανετζή, ως  μέλος
3. Στυλιανή Γιαννάκου, ως  μέλος

για  να  διενεργήσει  την  διαδικασία  της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  όσων  κατέθεσαν 
προσφορά για  το  διαγωνισμό  με  τίτλο  «Προμήθεια  –  Εγκατάσταση  Συστήματος 
Αύξησης  Χωρητικότητας  Ταμιευτήρα  Φράγματος  Διπόταμου  -  Αισύμης 
Αλεξανδρούπολης»,  ο  οποίος  δημοσιεύτηκε  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λαμβάνοντας α/α συστήματος 55177.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αφού προηγουμένως παρέλαβε από 
την υπηρεσία πρωτοκόλλου τους φακέλους που υποβλήθηκαν σε αυτό σχετικά με τον 
διενεργούμενο διαγωνισμό. 
Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα (12/04/2018 -  15:00:00) που όριζε η διακήρυξη, 
υποβλήθηκε μία ηλεκτρονική προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα:
«HYDROPLUS» , νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Frank Del Ray.
Η προσφορά  υποβλήθηκε  την  10/04/2018  και  ώρα  15:01:04  και  με  τον  υπ’  αριθ. 
1454/11-04-2018  φάκελο  κατατέθηκε  ο  φυσικός  φάκελος  στο  γραφείου  του 
πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Όπως  προκύπτει  από  τις  χρονικές  πληροφορίες,  η  προσφορά  κατατέθηκε  έγκαιρα 
ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα εστάλη φυσικός φάκελος.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διενήργησε ηλεκτρονικά την 
αποσφράγιση του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου στο πεδίο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
–  Τεχνική  προσφορά»  και  απέκτησε  πρόσβαση  στο  περιεχόμενό  του.  Επίσης, 
αποσφράγισε και τον ενσφράγιστο φάκελο με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη 
μορφή δικαιολογητικά της προσφοράς. 

Έπειτα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον συμμετέχοντα για την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα και τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη και 
διαπίστωσε στο σύνολό τους κατέθεσαν ορθά τα δικαιολογητικά.

Εν συνεχεία, ελέγχθηκε η συμφωνία ή ασυμφωνία των στοιχειών της τεχνικής 
προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, του φακέλου της τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή 
Διαγωνισμού  διαπίστωσε,  ότι  ο  συμμετέχων  κατέθεσε  ορθά  την  τεχνική  του 
προσφοράς.

Έπειτα,  εστάλη  ηλεκτρονικό  μήνυμα  μέσω  της  «Επικοινωνίας»  της 
πλατφόρμας  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  προς  πληροφόρηση  των  συμμετεχόντων  για  την 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 
10:00 π.μ.

Κατόπιν  τούτων,  η  Επιτροπή  διεξαγωγής  διαγωνισμού,  συνήλθε  τη 
συμφωνημένη ώρα και μέρα για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

Αποσφραγίστηκε  ηλεκτρονικά  η  οικονομική  προσφορά  του  συμμετέχοντα  και 
παρουσιάστηκε στο σύστημα η τιμή του ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 705.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):  ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Καθώς  στο  παρελθόν  δεν  έχει  διενεργηθεί  ξανά  παρόμοια  διαγωνιστική 
διαδικασία για την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν υπάρχουν στο αρχείο 
της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.  οικονομικές  προσφορές  προς  σύγκριση  για  την  αξιολόγηση  της 
κατατεθείσας προσφοράς.
Όμως,  το  έτος  2010  η  Δ.Ε.Υ.Α.Α.  είχε  προσκληθεί  για  να  παρακολουθήσει  τις 
εργασίες εγκατάστασης όμοιου συστήματος στο φράγμα Καστρακίου (Αγρινίου) από 
την  εταιρεία  «Raycap».  Κατόπιν  τούτου  είχε  ζητήσει  οικονομική  και  τεχνική 
προσφορά από την εταιρεία αυτή για την μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή και την 
εγκατάσταση  του  προτεινόμενου  συστήματος  για  την  αύξηση  της  χωρητικότητας 
Φράγματος Διπόταμου - Αισύμης Αλεξανδρούπολης. Η προσφορά που ελήφθη τότε 
ήταν 910.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Συγκρίνοντας  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  τις  μεθόδους  και  τα  προτεινόμενα 
συστήματα διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ουσιώδεις και η προσφορά 
της «HYDROPLUS» κρίνεται συμφέρουσα και οικονομική.

Ύστερα από τα παραπάνω, 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

              Την κήρυξη της «HYDROPLUS» ως προσωρινής αναδόχου της  υπηρεσίας με 
τίτλο  «Προμήθεια  –  Εγκατάσταση  Συστήματος  Αύξησης  Χωρητικότητας 
Ταμιευτήρα  Φράγματος  Διπόταμου  -  Αισύμης  Αλεξανδρούπολης»  ,  έναντι  του 
τιμήματος των 705.000,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α.

    Ακολουθεί  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  γνωμών  μεταξύ  των 
κ.κ.συμβούλων και στη συνέχεια.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο

     Αφού έλαβε γνώση του Πρακτικού του σχετικού διαγωνισμού.

 Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Την έγκριση του από 19-04-2018 Πρακτικού του διαγωνισμού και την κήρυξη 
της  «HYDROPLUS»,  ως  προσωρινής  αναδόχου  της   υπηρεσίας  με  τίτλο 
«Προμήθεια  –  Εγκατάσταση  Συστήματος  Αύξησης  Χωρητικότητας 
Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου - Αισύμης Αλεξανδρούπολης», έναντι 
του τιμήματος των 705.000,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α.

2. Αναθέτει στην Επιτροπή διαγωνισμού τις παραπέρα ενέργειες.
      Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 39/2017 και άρθρο 

      360 και επόμενα του Ν.4412/2016, έχετε  δικαίωμα να υποβάλλετε κατά της 

      παρούσης ένσταση, εντός της  ανατρεπτικής προθεσμίας των δέκα (10) 

       ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                         Ακολουθούν υπογραφές
Γ.ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

ΑΔΑ: 7ΤΤ2ΟΡΝΗ-6ΔΨ


	Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  105/25-04-2018

		2018-04-26T08:11:53+0300
	Athens




