
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 24/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

             
Σήμερα την 08-10-2018 ημέρα  της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ 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.4350/01-10-2018 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                                      

Tερζής Επαμεινώνδας  
                   
Πόντικα Μαρία
      
Ναιτίδης Ιωάννης                                                     Απών
  
Θυμιανίδης Κωνσταντίνος                                      

Δραμανίδου Νίκη                                                    Απούσα

Ταλιαντζή Σοφία                                                   
                      
Ξενουδάκης Γεώργιος

Παχίδου Αναστασία                                              
                 

   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.  Ουζουνίδης Γεώργιος  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 293/08-10-2018  

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «’Εγκριση  Mελέτης, όρων και τρόπου εκτέλεσης 
της Προμήθειας «Προμήθεια Οχημάτων : Αυτοκίνητα Φορτηγά-Επιβατηγά Αυτοκίνητα», ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ κ. Γεώργιος Ουζουνίδης δίνει το λόγο στον Γενικό 
Δ/ντή της ΔΕΥΑΑ κ. Χρήστο Κακαλή, ο  οποίος αναφέρει τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ     :   Έγκριση   της    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΟΧΗΜΑΤΩΝ : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ»    για   τη   Δ.Ε.Υ.Α.   του   ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ " .   

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Α. προκειμένου  να    καλύψει   τις   ανάγκες   της  σε  αριθμό  και   είδος  

αυτοκινήτων  που  εξυπηρετούν  την  μετακίνηση  του  τεχνικού  προσωπικού  για  ελέγχους 

– συντηρήσεις – και  επισκευές  βλαβών  μετά  και  τον  διπλασιασμό  του  τομέα   ευθύνης  

της  που  προέκυψε  από  την  συνένωση  των  γεωγραφικών  διαμερισμάτων  λόγω  του  

Καλλικράτη  και  λόγω  του  μεγάλου  χρόνου  ηλικίας  των  οχημάτων  όπου  το  50%   και 

πλέον  αποτελείται  από  αυτοκίνητα – φορτηγά  άνω  των  25  ετών  προτίθεται  να  προβεί  

στην  προμήθεια  τριών ( 3 ) μικρών διπλοκάμπινων ανοικτών φορτηγών τύπου pickup 4X4, 

ενός (1) μικρού φορτηγού οχήματος τύπου «Κλούβα»,  ενός (1) μικρού φορτηγού οχήματος 

τύπου  VAN,  ενός (1) επιβατικού  οχήματος  τύπου  jeep  καθώς και   ενός (1) επιβατικού 

ηλεκτρικού οχήματος. Η  συνολική  προμήθεια    αναλύεται  ως  εξής  :

α)  Τριών  (3)  μικρών φορτηγών  οχημάτων  τύπου  ″pickup″  4x4  σε  αντικατάσταση  του 

ΕΒΖ  6406  στο   Βιολογικό   Καθαρισμό  που  έχει   τεθεί   σε   ακινησία  (  παράδοση 

πινακίδων  ),  του  ΕΒΖ  6405  του  τμήματος  της  Αποχέτευσης  και  του  ΕΒΗ  1171  που 

χρησιμοποιείται στο Διυλιστήριο.  

β)  Ενός   (1)  μικρού   φορτηγού  τύπου     Κλούβα   για   το   τμήμα  Ύδρευσης,   σε 

αντικατάσταση  του  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΕΒΖ  6404  φορτηγού  τύπου  Κλούβα  του  

τμήματος  Ύδρευσης  που  αγοράστηκε  το  έτος  1994.

γ)  Ένός  (1)  μικρού  κλειστού  φορτηγού  οχήματος  τύπου  VAN  σε  αντικατάσταση  του 

ΕΒΖ  6411  του  τμήματος  Περιβάλλοντος  με  ημερομηνία  πρώτης  άδειας  κυκλοφορίας 

27-06- 1994.

Οι   προδιαγραφές   των   αυτοκινήτων  θα   είναι   κατάλληλες   ώστε   να  μπορούν   να 

επιχειρούν  σε  συνθήκες  εκτός  δρόμου  και  σε  δύσβατα  ορεινά  σημεία.   
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 Τα   αναφερόμενα   δύσβατα  σημεία  είναι  οι  δεξαμενές  και  τα  υδραγωγεία  όλων  των  

οικισμών  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  των  οποίων  οι εγκαταστάσεις  βρίσκονται  σε  

ορεινούς  όγκους, ,λόφους,  θέσεις  με  έντονο  ανάγλυφο  του  εδάφους  και  των  οποίων  οι  

δρόμοι  προσπέλασης  είναι  χωματόδρομοι  με  μεγάλα  προβλήματα  πρόσβασης  ιδίως 

τους  χειμερινούς  μήνες.

Οι  εργασίες  των  συνεργειών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Α  σε  όλα  τα  υδραγωγεία  είναι  οι  έλεγχοι,  

επισκευές  και  συντηρήσεις  χλωριοτήρων  του  νερού,  των  σταθμών  των  δεξαμενών,  της 

λειτουργίας  των  βανών  και  του  υδραυλικού  εξοπλισμού  των  δεξαμενών,  καθώς  και  οι  

ανάλογες   εργασίες   της   λίμνης   του   Υδροταμιευτήρα   και   των   εγκαταστάσεων 

οξυγόνωσης  μέτρησης  φυσικοχημικών  χαρακτηριστικών  του  νερού,  των  συστημάτων 

τηλεπικοινωνίας,  αυτοματισμών  κ.λ.π  του  Φράγματος.

Οι  μετακινήσεις  με  τα  προς  προμήθεια  αυτοκίνητα – οχήματα  αφορούν  και  στις 

ανάγκες  επίβλεψης,  παρακολούθησης,  παραλαβής  των  εργασιών,  έργων  και  υπηρεσιών 

που  εκτελούνται  η  παρέχονται  από  εργολάβους  σε  ανάλογες  τοποθεσίες  ορεινές  και 

δύσβατες           (γεωτρήσεις,   αντλιοστάσια,   φράγμα,   δεξαμενές  οικισμών,   αγωγοί 

μεταφοράς,   βλάβες,   επισκευές   διαρροών   κ.λ.π.)   και   εκτελούνται   από   τεχνικούς 

υπαλλήλους  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  ( Μηχανικοί,  Εργοδηγοί  κ.λ.π.)

Για  τους  λογούς  αυτούς  απαιτούνται  χαρακτηριστικά  ( ιπποδύναμη,  κυβισμός,  κίνηση  4  

τροχών  κ.λ.π. ),  ίδια   η  ανάλογα  με  των  υφιστάμενων  προς  αντικατάσταση  οχημάτων 

της  Δ.Ε.Υ.Α.Α  για την  βέβαιη και  απρόσκοπτη  ανταπόκριση  τους  στις  αναφερόμενες 

ανάγκες  και  εργασίες.             

δ)  Ένός  (1)  επιβατικού  αυτοκινήτου τύπου jeep ή SUV  για  την  ανάγκη  μετακίνησης  του 

Προέδρου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Α – Αντιπροέδρου  και  των  Διευθυντών  των  τμημάτων  Τεχνικής 

Υπηρεσίας – Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  Υπηρεσίας  Περιβάλλοντος,  διότι  το  υπάρχον 

RAV  με  αριθμό  κυκλοφορίας   ΕΒΖ  6403  και   χρονολογία  απόκτησης  6-07-2000 

ουσιαστικά  δεν  επαρκεί  για  τις  παραπάνω  ανάγκες  για  την  μετακίνηση  των  στελεχών 

της  επιχείρησης  για  τον  τακτικό  και  επιτόπου  έλεγχο  των  έργων – παρεμβάσεων  της  

Υπηρεσίας.

ε)   Ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δύο (2) θέσεων, για τις αστικές μετακινήσεις των στελεχών 

και  του  προσωπικού  της  Υπηρεσίας,  ώστε  αυτές  να  είναι  οικονομικότερες  και  λιγότερο 

ρυπογόνες. 

Οι κωδικοί CPV για τις παραπάνω δαπάνες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός 
CPV Περιγραφή
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34131000-4 Μικρό ανοικτό φορτηγό όχημα τύπου  pickup 4X4 διπλοκάμπινο

34130000-7 Μικρό φορτηγό όχημα τύπου Κλούβα 

34136100-0 Μικρό κλειστό φορτηγό όχημα τύπου VAN

34110000-1 Επιβατικό αυτοκίνητο

34144900-7 Ηλεκτρικό επιβατικό όχημα

Για   την   παραπάνω   Προμήθεια   η   Τεχνική   Υπηρεσία   συνέταξε     μελέτη 

προϋπολογισμού    197.480,00 €   με   τον  Φ.Π.Α.

 Η  προμήθεια  θα  πραγματοποιηθεί  με δημόσιο   ηλεκτρονικό   διαγωνισμό, με  

κριτήριο  κατακύρωσης   τη  πλέον  συμφέρουσα   τιμή  προσφοράς  ανά   είδος , εφόσον η 

προσφορά   κρίνεται  αποδεκτή  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της 

μελέτης. 

        Το  πρωτογενές   αίτημα  του  Διευθυντή  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας   της   Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

έχει   μοναδικό  αριθμό   ΑΔΑΜ : 18REQ003772150  2018-10-02   και  η  συγκεκριμένη 

δαπάνη  έχει  αναληφθεί  νόμιμα  με  τις:

  υπ’  αριθμ.   πρωτ.   4383/02-10-2018,   Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης ,  με  αριθμό 

καταχώρησης  στο  Μητρώο  Δεσμεύσεων   469  και    με   μοναδικό   αριθμό   ΑΔΑ : 

ΨΠ24ΟΡΝΗ-ΕΘ3 .  

  υπ’  αριθμ.   πρωτ.   4384/02-10-2018,   Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης ,  με  αριθμό 

καταχώρησης  στο  Μητρώο  Δεσμεύσεων   470  και    με   μοναδικό   αριθμό   ΑΔΑ : 

6ΣΔ7ΟΡΝΗ-ΡΒΣ.  

Κατόπιν αυτών:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

την έγκριση της μελέτης, των όρων και του τρόπου δημοπράτησης της: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  » 

για    τη    Δ.Ε.Υ.Α.    του    ΔΗΜΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.   μετά  από  ανοικτό  

ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  ανάθεσης  της 

σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  της 

συνολικής ανά ομάδα τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.
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    Ακολουθεί  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  γνωμών  μεταξύ  των 
κ.κ.συμβούλων και στη συνέχεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

     Αφού έλαβε γνώση της εισήγηση του Γενικού Δντού της ΔΕΥΑΑ.

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την  έγκριση της  Μελέτης,  των όρων και  τρόπου εκτέλεσης  της     προμήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      ΟΧΗΜΑΤΩΝ  :  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ΦΟΡΤΗΓΑ  -  ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ»   της   Δ.Ε.Υ.Α.   του   ΔΗΜΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,  μετά 

από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης 

της  σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  της 

συνολικής ανά ομάδα τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                         Ακολουθούν υπογραφές
Γ.ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΗΣ  ΔΕΥΑΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
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