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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της από 21/04/2021  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 09/2021 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2021 

ΘΕΜΑ : 
 

Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της 

διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση   για την ανάθεση σύμβασης 

εκτέλεσης της υπηρεσίας « Επισκευή ΗΜ εξοπλισμού στα αντλιοστάσια 

αποχέτευσης λυμάτων και ύδρευσης της Δ.Ε. Κατερίνης» αρ. μελ. 46/2020. 

Στα γραφεία  της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σήμερα την   Τετάρτη 21  Απριλίου 2021  και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε 

σε Τακτική  Με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της  Επιχείρησης ύστερα από  

την αριθμ. 2009/16-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 

1069/80 , η οποία επιδόθηκε νόμιμα (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) σε όλα τα τακτικά 

μέλη. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Συμεωνίδης Ιωάννης 

2. Μπουσνάκης Αστέριος 

3. Μορφακίδης Δημήτριος 

4. Τερζίδου Μαρία 

5. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 

6. Δρούγκας Φώτιος 

7. Παπαζιώγας Νικόλαος 

8. Τζιτζιλή Αμαλία 

9. Τσιγκαροπούλου Ανθούλα 

10. Γκουνέλας Γεώργιος 

 

Πρόεδρος       

Αντιπρόεδρος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

 

 

 

Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης 

Δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε 

νόμιμα 

 

 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση έλαβε χώρα με τηλεδιάσκεψη  , όπως αυτό 
προβλέπεται  στο άρθρο 42 της Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
Κορωναιού COVID-19  και ‘άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ.Α΄). 
 
Οι κ.κ. Παπαζιώγας Νικόλαος- Τζιτζιλή Αμαλία και Τσιγκαροπούλου Ανθούλα  λόγω αδυναμίας 
σύνδεσης , επιβεβαίωσαν την συμμετοχή τους στο  Δ.Σ. με αποστολή e-mail , καταγράφοντας την 
ψήφιση ή όχι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η  Γεν. Δ/ντρια Ανθοπούλου Χρυσούλα και  η  Βεϊδαμενίδου Σοφία 

για την τήρηση των πρακτικών. 
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  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και εισηγούμενη η Γεν. Δ/ντρια το 2ο  

θέμα της ημερήσιας διάταξης ύστερα από την αριθμ. 1826/07-04-2021 εισήγηση του Δ/ντή Τ.Υ.  

θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω: 

1. Την αριθμ. 46/2020 μελέτη   για «Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού στα αντλιοστάσια 

αποχέτευσης λυμάτων και ύδρευσης της Δ.Ε. Κατερίνης» που συντάχθηκε από τον 

Παρτσαλίδη Ιωάννη  (Μηχανολόγος Μηχανικός) και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Τ.Υ. 

Παπαδόπουλο Μιχάλη και αφορά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 

και της γενικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας παρατηρήθηκε ιδιαίτερη  αύξηση στη ζήτηση 
πόσιμου νερού και νερού χρήσης με αποτέλεσμα  την αυξημένη παροχή εισερχομένων 
λυμάτων  τόσο στα αποχετευτικά αντλιοστάσια λυμάτων όσο και στις ΕΕΛ Κατερίνης-
Κορινού  και η Τεχνική  υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ αποφάσισε να προβεί άμεσα: 

 Σε επισκευή ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού στα αντλιοστάσια λυμάτων 
της  ΔΕ Κατερίνης προκειμένου  να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια το επιπλέον υδραυλικό  
και μικροβιακό φορτίο. 

 Σε επισκευή ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού στα αντλιοστάσια ύδρευσης 
της  ΔΕ Κατερίνης προκειμένου  να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια η επιπλέον ζήτηση 
νερού από τους καταναλωτές. 

2. Την αριθμ. 324/2020  με ΑΔΑ:  Ω1ΦΒΟΕΤΡ-1Β8 απόφαση του Δ.Σ.  με την οποία 

εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης  για την ανωτέρω υπηρεσία   

σε βάρος του  Κ.Α. 62.07.90   του  προϋπ/σμού  2021 δαπάνης 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.    

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους της ΔΕΥΑΚ, έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό  

έτους 2021  και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων έτους 2021 . 

3. Την αριθμ. 29/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΑ7ΟΕΤΡ-ΙΘ6)  απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 

αριθμ. 46/2020 μελέτη , ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και καθορίστηκε ο τρόπος επιλογής 

του αναδόχου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 269 παρ. δ του 4412/2016. 

4. Την αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΘΩΟΕΤΡ-Χ2Α)  απόφαση του Δ.Σ. με την οποία  εγκρίνει 

τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

συνολικού  προϋπολογισμού 80.000,00 πλέον ΦΠΑ  και ορίσθηκαν τρείς    (3) οικονομικοί  

φορείς για την υποβολή προσφορών ήτοι: 
 ΜΗΧ.ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.&ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΘΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 322, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ 2310761281 
ΑΦΜ 091385318 ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
nikosvardopoulos1@gmail.com 

 ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε  ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ  Θερμαικού 
21- Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310-681905 A.Φ.Μ 092587646 Δ.Ο.Υ Ε΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
sales@kourouzidis.com 

 Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΘ4, 
ΤΚ 57013 ΤΗΛ 2310694000 

5. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους της ΔΕΥΑΚ, έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό  

έτους 2021 και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων έτους 2021 . 

mailto:nikosvardopoulos1@gmail.com
mailto:sales@kourouzidis.com
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6. Την αριθμ. 86/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΘΘΟΕΤΡ-Η24) απόφαση του Δ.Σ. για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

7. Την με αριθμ. πρωτ.: 1623/31-03-2021 πρόσκληση στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς. 

8. Το από 07/04/2021 πρακτικό της επιτροπής  ανάθεσης της σύμβασης μετά από διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το οποίο αφού ελέχθησαν τα  

δικαιολογητικά συμμετοχής κάνει δεκτές  τις προσφορές  των  Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΑΕΒΕ   και 

ΜΗΧ.ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.&ΣΙΑ Ε.Ε και μη αποδεκτή  την  προσφορά  του ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ Χ. & 

ΣΙΑ Ο.Ε  διότι δεν προσκόμισε ορθώς  τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της πρόσκλησης και 

οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

Τέλος στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών προκύπτουν τα παρακάτω: 

1. Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ 79.200,00 € 

2. ΜΗΧ, ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. 79.700,00 € 

3. 3. ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και την 

ανακήρυξη της εταιρείας  Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΑΕΒΕ   ως ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ σύμφωνα με το 

άρθρο 9.2.1. της πρόσκλησης με τιμή προσφοράς 79.200,00  € πλέον ΦΠΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. δ του ν. 4412/2016 

 Την αριθμ. 46/2020 μελέτη  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Εγκρίνει το από 07/04/2021 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της υπηρεσίας με τίτλο   «Επισκευή ΗΜ 

εξοπλισμού στα αντλιοστάσια αποχέτευσης λυμάτων και ύδρευσης της ΔΕ Κατερίνης» 

αρ. μελ. 46/2020      με ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ την εταιρεία  Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΑΕΒΕ   ( 

Κατασκευή & Εμπορία ηλεκτρικών  αντλητικών Συστημάτων) Ζάππα –Ωραιόκαστρο 

Θες/νίκης με ΑΦΜ: 094490579 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θες/νίκης και με τιμή προσφοράς 79.200,00  

€ πλέον ΦΠΑ   

2. Σύμφωνα με το άρθρο 362 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα. Η διαδικασία που προβλέπεται 

περιγράφεται στο άρθρο 365 του ν. 4412/2016. 
Μειοψηφούντων  του κ. Παπαζιώγα Νικολάου ψηφίζοντας Κατά  και της κ. Τζιτζιλή Αμαλία 
δηλώνοντας Παρούσα  
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ για τα περαιτέρω 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2021 
Συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
               Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ                                                            Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 
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