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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 1

ης
  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 05/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI:   Έγκρισης πρακτικούν ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή  

υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης 
νερού έτους 2021».           
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη  
και  ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την     
αριθ. 14/08-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα μέλη σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 
τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 
άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (11) μελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν  (08) συνολικά τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαμπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουμανής Γεώργιος                                         
7. Λαμπρινίδης Λάμπρος 
8. Στάμος Βασίλειος 

  
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξης 
προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων 
εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού έτους 2021”».                              
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι με την  165/2020 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εγκρίθηκε  η 
μελέτη και ο τρόπος δημοπράτησης  της Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, 
αντλιοστασίων  και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού, έτους 2021.  
Ο διαγωνισμός είχε καθοριστεί από τη Διακήρυξη να λάβει έλαβε χώρα την 30

η
 Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 09.00πμ 

στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
Λόγω έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση αναβλήθηκε, αφού δύο από τα τακτικά μέλη και δύο από τα 
αναπληρωματικά δεν κατάφεραν να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση για υπηρεσιακούς λόγους.  
Εμπρόθεσμα και κατά την ώρα που ορίστηκε από η διακήρυξη ως ώρα παραλαβής των προσφορών, προσήλθε 
αυτοπροσώπως οικονομικός φορέας για την κατάθεση σφραγισμένου φακέλου  συμμετοχής.  
Τα δύο παρόντα μέλη της επιτροπής Μπουδούρη Αικατερίνη και Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, αποφάσισαν να 
δεχτούν την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στο Πρωτόκολλο, καθόσον ήταν εμπρόθεσμη σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης.  
Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 5667/30-12-2020 έγγραφο της Επιχείρησης, ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για την 
αναβολή της συνεδρίασης  και τον ορισμό της ημερομηνίας 31/12/220 και ώρα 09.00 π.μ. για τη διενέργεια της 
συνεδρίασης.  

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και 
προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 162/2019  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συνεδρίασε την 31

η
 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00 π.μ. με πλήρη απαρτία και  προχώρησε στην 

αποσφράγιση των φακέλων των 5 συμμετεχόντων οικονομικών φορέων όπου διαπιστώθηκε: 
Οι 4 από τους 5  συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι 
επαρκή, νόμιμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και  τα ζητούμενα από τη διακήρυξη 
περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς.  
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Συνεπώς οι τέσσερις  συμμετέχοντες προκρίθηκαν  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών στην ίδια συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 παρ.4 του                       
Ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Διακήρυξης. Κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 
διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν τέσσερις  οικονομικές προσφορές για τα τέσσερα  τμήματα υποστήριξης που 
προβλέπονται στη διακήρυξη.  
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των προσφερόμενων τιμών ανά τμήμα υποστήριξης  για τον κάθε 
προσφέροντα και κατέληξε στην ανάθεση σε  τέσσερις συμμετέχοντες  επιλέγοντας  τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 1 
της Διακήρυξης ««Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του/των αναδόχου/ων θα είναι η  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 327, 311 και 334 του Ν. 4412/2016, εφόσον εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, 
όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος της τεχνικής έκθεσης.  
Κατόπιν του αποτελέσματος της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό που 
συντάχθηκε προς το Διοικητικό συμβούλιο για την έγκριση αυτού, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Θάσος, 31/12/2020   
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.  5676   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ, 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021». 
 

Στο Λιμένα Θάσου και στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σήμερα στις 31 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2020 
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.  συνήλθε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 162/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργήσει τον 
συνοπτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων  
και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού, έτους 2021», όπως αναφέρεται στην με αριθμό 165/2020 απόφαση του 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ περί έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων 
εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων  και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού, έτους 2021» με ΑΔΑ: 
ΩΚ4ΠΟΕΥΣ-Ι7Ζ..  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Μπακιρτζής Κωνσταντίνος, Τεχνίτης Υδραυλικός, τακτικό μέλος της Επιτροπής 
3. Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικού, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

 
Η αρχική συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν καθορισμένη για την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020,όμως λόγω έλλειψης 
απαρτίας η συνεδρίαση αναβλήθηκε, αφού δύο από τα τακτικά μέλη και δύο από τα αναπληρωματικά δεν κατάφεραν 
να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση για υπηρεσιακούς λόγους. Εμπρόθεσμα και κατά την ώρα που ορίστηκε από η 
διακήρυξη ως ώρα παραλαβής των προσφορών, προσήλθε αυτοπροσώπως οικονομικός φορέας για την κατάθεση 
σφραγισμένου φακέλου  συμμετοχής. Τα δύο παρόντα μέλη της επιτροπής Μπουδούρη Αικατερίνη και 
Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, αποφάσισαν να δεχτούν την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στο Πρωτόκολλο, 
καθόσον ήταν εμπρόθεσμη σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  
Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 5667/30-12-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΘ, ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για την αναβολή 
της συνεδρίασης  και τον ορισμό της ημερομηνίας 31/12/220 και ώρα 09.00 π.μ. για τη διενέργεια της συνεδρίασης.  
 
Σήμερα, 31/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.,  η Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε από την Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου τις προσφορές που κατέθεσαν ενδιαφερόμενοι πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές με κατάθεση του φακέλου στο πρωτόκολλο οι: 

1. Διαλεκτόπουλος Πέτρος 
2. Γιαννακούδης Κωνσταντίνος 
3. Παπαχριστοδούλου Παντελεήμων 
4. Τούντας Ιωάννης 
5. Εντομοαπωθητική Γιαννιτσών Παπαστάμκου Μερόπη & ΣΙΑ  ΟΕ 

 
Κατά το 1

ο
 στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο και προέβη στην 

αποσφράγισή τους κατά σειρά επίδοσης. Κατόπιν αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία 
υπήρχαν μέσα στον κυρίως φάκελο του κάθε συμμετέχοντα. Τα δικαιολογητικά αυτά, αναλυτικά κατά συμμετέχοντα 
αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1 Διαλεκτόπουλος Πέτρος ΤΕΥΔ 

Βεβαίωση έναρξης εργασιών ΔΟΥ 
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2 Γιαννακούδης Κωνσταντίνος ΤΕΥΔ 

Βεβαίωση έναρξης εργασιών ΔΟΥ 

3 Παπαχριστοδούλου Παντελεήμων ΤΕΥΔ 

Βεβαίωση έναρξης εργασιών ΔΟΥ 

4 Τούντας Ιωάννης ΤΕΥΔ 

Βεβαίωση έναρξης εργασιών ΔΟΥ 

5 

Εντομοαπωθητική Γιαννιτσών Παπαστάμκου 
Μερόπη & ΣΙΑ  ΟΕ 
 
 

ΤΕΥΔ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα 

 
 
Ακολουθεί το 2

ο
 στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο αφορά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών: 

 
Η επιτροπή έλεγξε τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων και διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες 
κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι επαρκή, νόμιμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.  
Συγκεκριμένα, ανά προσφέροντα και σύμφωνα με τα ζητούμενα από τη διακήρυξη περιεχόμενα του φακέλου της 
τεχνικής προσφορά;, κατατέθηκαν: 
 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

Υ/Δ ΟΤΙ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1 
Διαλεκτόπουλος Πέτρος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟΥ  
ΛΥΚΕΙΟΥ 

2 
Γιαννακούδης Κωνσταντίνος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

3 Παπαχριστοδούλου 
Παντελεήμων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

4 
Τούντας Ιωάννης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

5 

Εντομοαπωθητική Γιαννιτσών 
ΟΕ 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1. ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

(ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ) 
2. ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

3. ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(ΒΟΜΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)  

4. ΑΠΟΛΥΤΗΡΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
(ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 

  
Από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, ο κ.. Γιαννακούδης Κωνσταντίνος δεν κατέχει όλα τα ζητούμενα από 
τη διακήρυξη και την τεχνική έκθεση, οπότε η συμμετοχή του απορρίπτεται και η οικονομική του προσφορά δεν 
αποσφραγίζεται.  
Συνεπώς οι τέσσερις από τους πέντε  συμμετέχοντες,  προκρίνονται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή 
στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στην ίδια συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 παρ.4 
του    Ν. 4412/2016. 
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Ακολουθεί το 3
ο
 στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών: 

 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για τα ζητούμενα τμήματα υποστήριξης κατατέθηκαν οι εξής οικονομικές 

προσφορές: 
 

 Διαλεκτόπουλος Πέτρος: Κατέθεσε οικονομική προσφορά για το τμήμα υποστήριξης Α: 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

Τον καθαρισμό όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων  με 

έμφαση της εσχάρας στην είσοδο των δεξαμενών του 

ΒΙΟ.ΚΑ. Ποταμιάς Εργατοώρα 400 8,55 3.420,00
Τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση των κινητήρων αερισμού 

στον ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς Εργατοώρα 400 8,55 3.420,00

Τον τακτικό έλεγχο και την σύντήρηση και των 4 

αντλιοστασίων Εργατοώρα 340 8,55 2.907,00

Την περιποίηση και φροντίδα για την καθαριότητα του 

περιβάλλοντα χώρου της εγκατάστασης Εργατοώρα 200 8,55 1.710,00

Την απομάκρυνση στερεών αντικειμένων που εμποδίζουν 

την ομαλή λειτουργία των αντλιών στη δεξαμενή καθίζησης Εργατοώρα 200 8,55 1.710,00

Την φροντίδα για τον εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με 

βοηθητικές ύλες, υλικά και όργανα απαραίτητα για τον 

έλεγχο και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα 40 8,55 342,00

Την τήρηση στατιστικών στοιχεία της αρμοδιότητάς του. Εργατοώρα 40 8,55 342,00

Την φροντίδα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα 80 8,55 684,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.535,00

ΦΠΑ 24% 3.488,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1700 18.023,40
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 Παπαχριστοδούλου Παντελεήμων: Κατέθεσε οικονομική προσφορά για το τμήμα υποστήριξης Γ:  
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα

Τιμή μονάδος 

(Ευρώ/ώρα)

Σύνολο 

(Ευρώ)
Συντήρηση-καθαρισμός των 3 φίλτρων μοτέρ αερισμού, 1

σχάρας. Εργατοώρα 300 8,60 2.580,00
Περιοδικός έλεγχος της περιεκτικότητας σε περίσσια λάσπη και

καθαρισμός-έξοδος αυτής, προς τις κλίνες ξήρανσης. Εργατοώρα 200 8,60 1.720,00

Συντήρηση/καθαρισμός των στεγασμένων χώρων και του

περιβάλλοντος χώρου στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ

Καλλιράχης Εργατοώρα 440 8,60 3.784,00

Τακτικός έλεγχο και την συντήρηση-καθαρισμός του 

αντλιοστασίου αμμοσυλλογής Εργατοώρα 50 8,60 430,00

Συντήρηση και βάψιμο των κατασκευών από σίδηρο σε όλες τις

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΘ (καπάκια, πόρτες, σχάρες, ράφια,

κάγκελα, σκαλοπάτια). Εργατοώρα 250 8,60 2.150,00

Φροντίδα για τον εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με βοηθητικές

ύλες, υλικά και όργανα απαραίτητα για τον έλεγχο και την

ασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα 40 8,60 344,00

Τήρηση στατιστικών στοιχείων της αρμοδιότητάς του Εργατοώρα 40 8,60 344,00

Φροντίδα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων. Εργατοώρα 80 8,60 688,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.040,00

ΦΠΑ 24% 2.889,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 14.929,60

 

 Τούντας Ιωάννης: Κατέθεσε οικονομική προσφορά για το τμήμα υποστήριξης Δ:  
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο

Έλεγχος της καλής λειτουργίας της δοσομετρικής αντλίας σε 

κάθε δεξαμενή πόσιμου νερού που λειτουργεί με ηλεκτρικό 

ρεύμα ή με φωτοβολταϊκό, σε όλες τις κοινότητες της 

Θάσου Εργατοώρα 450 8,60 3.870,00
Ο περιοδικός έλεγχος της κανονικής απολύμανσης από

αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου διανομής σε

συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη εργαστηριακών

εξετάσεων για την αποτελεσματικότερη προστασία της

δημόσιας υγείας. Εργατοώρα 100 8,60 860,00
Τροφοδότηση των δεξαμενών με χλώριο και έλεγχος 

ανατροφοδότησης για την αδιάλειπτη λειτουργία της 

δοσομετρικής αντλίας. Εργατοώρα 450 8,60 3.870,00
Επισήμανση τυχόν ελαττωματικής λειτουργίας των 

συστημάτων χλωρίωσης  και  εκτέλεση των απαραίτητων 

διορθωτικών ενεργειών για την καλή και αποτελεσματική 

λειτουργία τους Εργατοώρα 300 8,60 2.580,00

Μέριμνα για τον τακτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου

νερού σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη

εργαστηριακών εξετάσεων ως προς τις παραμέτρους που

προσδιορίζουν την καταλληλότητα αυτού από τις πηγές

υδροληψίας και από το δίκτυο. Εργατοώρα 100 8,60 860,00

11.180,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.040,00

ΦΠΑ 24% 2.889,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.929,60
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 Απεντομωτική Γιαννιτσών Παπαστάμκου Μερόπη & ΣΙΑ ΟΕ : Κατέθεσε οικονομική προσφορά για 
τα τέσσερα τμήματα υποστήριξης:  

 

 
Οι προσφορές καλύπτουν τα ζητούμενα από την τεχνική έκθεση της διακήρυξης.  
Η  επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε πως ανά τμήμα υποστήριξης, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά 
αντιστοιχεί: 
Υποστήριξη Α: Διαλεκτόπουλος Πέτρος, με προσφερόμενη τιμή 14.535,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 
Υποστήριξη Β: Απεντομωτική Γιαννιτσών Παπαστάμκου Μερόπη & ΣΙΑ ΟΕ με προσφερόμενη τιμή  12.264,00 
πλέον ΦΠΑ 24% 
Υποστήριξη Γ: Παπαχριστοδούλου Παντελεήμων με προσφερόμενη τιμή 12.040,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
Υποστήριξη Δ: Τούντας Ιωάννης με προσφερόμενη τιμή 12.040,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
  
Η Επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 
 

1. Την αριθμ. 165/2020  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80, «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, 

όπως ισχύει σήμερα. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν  σήμερα  
4. Τα άρθρα 2 και 13 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου αναφέρεται «Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι 
δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα  τμήματα. Σε κάθε τμήμα υποστήριξης 
αντιστοιχεί ένα άτομο. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάδοχος για περισσότερα του ενός τμημάτων  
υποστήριξης, θα πρέπει να διασφαλίσει προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. τον επαρκή αριθμό ατόμων ανά τμήμα.»  

5. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Υπέρ της ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού  διαγωνισμού με κατανομή  των τμημάτων υποστήριξης  
στους προσφέροντες τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης, με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  (άρθρο 1 της Διακήρυξης), ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΙΟΚΑ 
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α 1700 8,76 14.892,00 

2 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΙΟΚΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Β 1400 8,76 12.264,00 

3 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΙΟΚΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ 1400 8,76 12.264,00 

4 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, 
ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ 
 
 1400 8,76 12.264,00 

  
 

 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 
5.900 

 
51.684,00€ 
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 Διαλεκτόπουλος Πέτρος  για το τμήμα υποστήριξης Α: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η 
παροχή της υπηρεσίας Υποστήριξης Α ορίζεται  η παροχή της υπηρεσίας ορίζεται από 01/03/2021 
έως 28/02/2020.  
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

Τον καθαρισμό όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων  με 

έμφαση της εσχάρας στην είσοδο των δεξαμενών του 

ΒΙΟ.ΚΑ. Ποταμιάς Εργατοώρα 400 8,55 3.420,00
Τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση των κινητήρων αερισμού 

στον ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς Εργατοώρα 400 8,55 3.420,00

Τον τακτικό έλεγχο και την σύντήρηση και των 4 

αντλιοστασίων Εργατοώρα 340 8,55 2.907,00

Την περιποίηση και φροντίδα για την καθαριότητα του 

περιβάλλοντα χώρου της εγκατάστασης Εργατοώρα 200 8,55 1.710,00

Την απομάκρυνση στερεών αντικειμένων που εμποδίζουν 

την ομαλή λειτουργία των αντλιών στη δεξαμενή καθίζησης Εργατοώρα 200 8,55 1.710,00

Την φροντίδα για τον εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με 

βοηθητικές ύλες, υλικά και όργανα απαραίτητα για τον 

έλεγχο και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα 40 8,55 342,00

Την τήρηση στατιστικών στοιχεία της αρμοδιότητάς του. Εργατοώρα 40 8,55 342,00

Την φροντίδα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα 80 8,55 684,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.535,00

ΦΠΑ 24% 3.488,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 1700 18.023,40
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 Απεντομωτική Γιαννιτσών Παπαστάμκου Μερόπη & ΣΙΑ ΟΕ για το τμήμα υποστήριξης Β: 

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης Β ορίζεται  από 

τον Ιανουάριο του 2021 έως και 28/02/2022.  

 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα

Τιμή μονάδος 

(Ευρώ/ώρα)

Σύνολο 

(Ευρώ)

Συντήρηση-καθαρισμός των 3 φίλτρων- παγίδων στερεών

αντικειμένων , των 2 σχαρών, των 2 φιλτρόπρεσσων, των 7

φίλτρων μοτέρ αερισμού κ.α. Εργατοώρα 500 8,76 4.380,00

Συντήρηση-καθαρισμός 2 μεγάλων δεξαμενών αμμοσυλλογής 

και μία μικρής δεξαμενής αμμοσυλλογής Εργατοώρα 240 8,76 2.102,40

Συντήρηση/καθαρισμός των στεγασμένων χώρων και του

περιβάλλοντος χώρου στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ Λιμένα Εργατοώρα 400 8,76 3.504,00

Φροντίδα για τον εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με βοηθητικές

ύλες, υλικά και όργανα απαραίτητα για τον έλεγχο και την

ασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα 40 8,76 350,40

Τήρηση στατιστικών στοιχείων της αρμοδιότητάς του Εργατοώρα 40 8,76 350,40

Φροντίδα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων. Εργατοώρα 80 8,76 700,80
Περιοδικός καθαρισμός-απόφραξη αντλιών 4 αντλιοστασίων σε

συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη. Εργατοώρα 100 8,76 876,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.264,00

ΦΠΑ 24% 2.943,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 15.207,36
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 Παπαχριστοδούλου Παντελεήμων για το τμήμα υποστήριξης Γ: Σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης, η παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης Γ ορίζεται  από τον Ιανουάριο του 2021 έως 
και 28/02/2022. 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα

Τιμή μονάδος 

(Ευρώ/ώρα)

Σύνολο 

(Ευρώ)
Συντήρηση-καθαρισμός των 3 φίλτρων μοτέρ αερισμού, 1

σχάρας. Εργατοώρα 300 8,60 2.580,00
Περιοδικός έλεγχος της περιεκτικότητας σε περίσσια λάσπη και

καθαρισμός-έξοδος αυτής, προς τις κλίνες ξήρανσης. Εργατοώρα 200 8,60 1.720,00

Συντήρηση/καθαρισμός των στεγασμένων χώρων και του

περιβάλλοντος χώρου στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ

Καλλιράχης Εργατοώρα 440 8,60 3.784,00

Τακτικός έλεγχο και την συντήρηση-καθαρισμός του 

αντλιοστασίου αμμοσυλλογής Εργατοώρα 50 8,60 430,00

Συντήρηση και βάψιμο των κατασκευών από σίδηρο σε όλες τις

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΘ (καπάκια, πόρτες, σχάρες, ράφια,

κάγκελα, σκαλοπάτια). Εργατοώρα 250 8,60 2.150,00

Φροντίδα για τον εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με βοηθητικές

ύλες, υλικά και όργανα απαραίτητα για τον έλεγχο και την

ασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα 40 8,60 344,00

Τήρηση στατιστικών στοιχείων της αρμοδιότητάς του Εργατοώρα 40 8,60 344,00

Φροντίδα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων. Εργατοώρα 80 8,60 688,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.040,00

ΦΠΑ 24% 2.889,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 14.929,60
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 Τούντας Ιωάννης  για το τμήμα υποστήριξης Δ: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η 
παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης Δ ορίζεται  από τον Ιανουάριο του 2021 έως και 28/02/2022. 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο

Έλεγχος της καλής λειτουργίας της δοσομετρικής αντλίας σε 

κάθε δεξαμενή πόσιμου νερού που λειτουργεί με ηλεκτρικό 

ρεύμα ή με φωτοβολταϊκό, σε όλες τις κοινότητες της 

Θάσου Εργατοώρα 450 8,60 3.870,00
Ο περιοδικός έλεγχος της κανονικής απολύμανσης από

αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου διανομής σε

συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη εργαστηριακών

εξετάσεων για την αποτελεσματικότερη προστασία της

δημόσιας υγείας. Εργατοώρα 100 8,60 860,00
Τροφοδότηση των δεξαμενών με χλώριο και έλεγχος 

ανατροφοδότησης για την αδιάλειπτη λειτουργία της 

δοσομετρικής αντλίας. Εργατοώρα 450 8,60 3.870,00
Επισήμανση τυχόν ελαττωματικής λειτουργίας των 

συστημάτων χλωρίωσης  και  εκτέλεση των απαραίτητων 

διορθωτικών ενεργειών για την καλή και αποτελεσματική 

λειτουργία τους Εργατοώρα 300 8,60 2.580,00

Μέριμνα για τον τακτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου

νερού σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη

εργαστηριακών εξετάσεων ως προς τις παραμέτρους που

προσδιορίζουν την καταλληλότητα αυτού από τις πηγές

υδροληψίας και από το δίκτυο. Εργατοώρα 100 8,60 860,00

11.180,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.040,00

ΦΠΑ 24% 2.889,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.929,60

 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις που αναφέρονται σ’  αυτή, καθώς επίσης τις  διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, μετά 
από ψηφοφορία  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το υπ’  αριθμ. 5676/31-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, 
αντλιοστασίων και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού έτους 2021». 

2. Εγκρίνει τους κατωτέρω ως προσωρινούς αναδόχους για την παροχή υποστήριξης εργασιών 
συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού έτους  
2021, ως εξής:   
 

 Υποστήριξη Α: Διαλεκτόπουλος Πέτρος, έναντι του ποσού των  14.535,00 € πλέον ΦΠΑ, έως 

28-02-2022.  

 Υποστήριξη Β: Απεντομωτική Γιαννιτσών Παπαστάμκου Μερόπη & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του 
ποσού των  12.264,00 € πλέον ΦΠΑ, έως 28-02-2022.  

 Υποστήριξη Γ: Παπαχριστοδούλου Παντελεήμων έναντι του ποσού των 12.040,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., έως 28-02-2022.   

 Υποστήριξη Δ: Τούντας Ιωάννης έναντι του ποσού των  12.040,00 € πλέον ΦΠΑ, έως 28-02-

2022.  
 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους στους συμμετέχοντες. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 05/2021    
 
                                              
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 

ΑΔΑ: 99ΛΦΟΕΥΣ-ΜΞΕ



                                                                                                                                                                

 11 

                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   15-01-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
 
 

ΑΔΑ: 99ΛΦΟΕΥΣ-ΜΞΕ
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