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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

               ΘΑΣΟΥ 

 

 

Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 

Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 

E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 14/15-19-2022 έκτακτης  συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης 157/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Παροχή 

υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών 

Νήσου Θάσου, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ» 

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 15  του μηνός Αυγούστου του έτους 2022  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και 

ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  

αριθμ. 3732/14-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε 

όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του                    

Ν. 4954/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  

συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Γκάγκος Αλέξανδρος - 

Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος -   

Σουρίνης Ιωάννης, Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή. 

Πριν την εισήγηση του θέματος ο Πρόεδρος εξηγεί στα μέλη, ότι η Συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη-

κατεπείγουσα, δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι  διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού για την 

παροχή τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων 

υδρομετρητών Νήσου Θάσου.    
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε  το πρώτο  (-1
ο
 -)  και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά 

στην έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών του θέματος το οποίο έχει ως εξής:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Θάσος, 14/09/2022  

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                               Αριθ. Πρωτ.  3726  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

Στη Θάσο, στα γραφεία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΘ,  σήμερα την 14/09/2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 μ.μ.  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 218/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων της  Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου – Παροχή 

υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών νήσου Θάσου με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»  (Αριθμ. 

Διακήρυξης 3503/30-08-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 171270  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

22PROC011162695.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικός, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2) Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικός, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

3) Μπακιρτζής Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, Αναπληρωματικό  Μέλος της Επιτροπής 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/09/2022 και ώρα 10.00 

π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

προσφορά» η 14/09/2022 και ώρα 13.00 μ.μ. 

1. Η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 171270 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 

προσφορές. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 

φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της εγγύησης 

συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 (παρ. 1 του άρθρου 302 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) και διαπίστωσε ότι 

όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, εκτός του οικονομικού φορέα  που η προσφορά έλαβε αριθμ. 

συστήματος 299786,  ο οποίος δεν κατέθεσε ούτε  εγγύηση συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ούτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής και  δεν προσκόμισε το 

πρωτότυπο της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης) κατά το άρθρο 2.4.2.5 

της διακήρυξης. 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

 

 Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 2706/12-07-2022 Διακήρυξη της ΔΕΥΑ Θάσου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

ΑΔΑ: ΨΤΡ0ΟΕΥΣ-Ν4Κ
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3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 

την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα που έλαβε  αρ. συστήματος 299786,  ως απαράδεκτης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του 

άρθρου 2.4.2.5 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

Τα μέλη αφού έλαβαν υπόψη:  

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύει σήμερα 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα 

γ) Την υπ’  αριθμ. 150/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης που αφορά: «Έγκριση μελέτης και τευχών 

δημοπράτησης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Παροχή υπηρεσιών 

καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών Νήσου Θάσου». 

δ)Την υπ’ αριθμ. 219/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης επιτροπής 

Παραλαβής/Παρακολούθησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών 

έτους 2022».  

ε) Το με αριθμ. πρωτ. 3729/14-09-2022 1
ο
 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες «Η προσφορά 

οικονομικού φορέα, που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση 

συμμετοχής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση 

απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης, σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών του οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης».   

 

εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για τη λήψη απόφασης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 3726/14-09-2022 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού 

για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής 

ενδείξεων υδρομετρητών Νήσου Θάσου» και την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα που  

έλαβε αριθμ. συστήματος 299786, ως απαράδεκτη, καθώς δεν προσκόμισε την απαιτούμενη εγγύηση 

συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2022    
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                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης    

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   15-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου       

 

       Μανίτσας Κωνσταντίνος                 

ΑΔΑ: ΨΤΡ0ΟΕΥΣ-Ν4Κ


