
 
ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 
 

∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Τηλέφ. :  2310-966928 
FAX     :  2310-283117 

                     Θεσσαλονίκη      26/3/2013 
                     Αριθ.Πρωτ: 4976 
 
             
 
 
 
 
            Π Ρ Ο Σ 

1. ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΕ 
Fax: 2310-888060 

2. ALPHA  DOMUS  ΑΤΕ 
 Fax: 210-6109984 

3. Υ∆ΡΑΥΛΙΣ  ΕΠΕ 
            Fax: 27510-31559, 210-2823102 

4. Γ. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ 
            Fax: 22610-20675 
 

                                                                        
                                                                             
ΘΕΜΑ : Ενστάσεις κατά της διακήρυξης Νο 03/2013 «Παροχή Υπηρεσιών για την 

προµήθεια και την εγκατάσταση ογκοµετρικών υδροµετρητών και  
σφαιρικών διακοπτών µε τηλεσκοπική διάταξη DN15, σε αντικατάσταση 
ήδη υφιστάµενων» 

 
ΣΧΕΤ : α. Η µε αριθ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 4537/19.3.2013 ένσταση της εταιρείας 

ΑΒΑΚΑΣ Κατασκευών ΕΕ 
                β. Η µε αριθ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 4529/19.3.2013 ένσταση της εταιρείας 

ALPHA DOMUS ATE 
γ. Η µε αριθ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 4593/19.3.2013 ένσταση της εταιρείας 
Υδραυλίς ΕΠΕ 
δ. Η µε αριθ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 4593/19.3.2013 ένσταση της εταιρείας Γ. 
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ 

 
Σχετικά µε τις ενστάσεις που υπέβαλλαν οι εταιρείες ΑΒΑΚΑΣ Κατασκευών ΕΕ, 

ALPHA DOMUS ATE, Υδραυλίς ΕΠΕ και Γ. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ κατά της 
διακήρυξης και των όρων του διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του θέµατος, µε 
τα α, β, γ και δ  σχετικά έγγραφά τους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

 
Α. Για την ένσταση της εταιρείας ΑΒΑΚΑΣ Κατασκευών ΕΕ 
1. Πρόθεση της εταιρείας µας είναι να επιτύχει τον µέγιστο δυνατό όγκο 

αντικαταστάσεων υδροµετρητών εξαντλώντας το διαθέσιµο ποσό των 390.000 €. 



 

Ενδεχόµενος προσδιορισµός του αριθµού των αντικαταστάσεων και εποµένως του 
κόστους υλικών και εργασιών θα λειτουργούσε περιοριστικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 
Κάθε ενδιαφερόµενος, γνωρίζοντας το µοναδιαίο κόστος της προσφερόµενης υπηρεσίας 
(υλικά και εργασία) είναι σε θέση να γνωρίζει και τον τελικό όγκο αντικαταστάσεων που 
θα κληθεί να υλοποιήσει αν ανακηρυχθεί µειοδότης.  

Σε ότι αφορά την περιοχή στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών, 
αυτή καλύπτει το σύνολο της ζώνης ευθύνης της ΕΥΑΘ ΑΕ (πολεοδοµικό συγκρότηµα 
Θεσσαλονίκης). 

2.α. Η πιστοποίηση ISO 9001:2008 αποτελεί γενικότερα µια πρόσθετη εγγύηση για 
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το αντικείµενο της πιστοποίησης επιλέχθηκε 
ως συναφές µε το αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά στον διαγωνισµό 
θα γίνουν δεκτές και πιστοποιήσεις ISO 9001:2008, των διαγωνιζοµένων, µε άλλο 
αντικείµενο, σε κάθε περίπτωση συγγενές µε αυτό της Παροχής Υπηρεσιών. 

2.β. Η εταιρεία µας εκτιµά ότι η συγκεκριµένη Παροχή Υπηρεσιών εξυπηρετείται 
σαφώς καλύτερα χωρίς την µεσολάβηση υπεργολάβων. Εξάλλου είναι σαφές από την 
διακήρυξη ότι γίνονται δεκτές Ενώσεις Παρόχων Υπηρεσιών. 

2.γ. Είναι προφανές ότι τα δικαιολογητικά 1.1.6-1.1.11 αφορούν σε απαιτήσεις 
ειδικά της συγκεκριµένης διακήρυξης και για τον λόγο αυτό γίνεται ιδιαίτερη µνεία σ’ 
αυτά και όχι στα αντίστοιχα συνήθη που προβλέπονται από την νοµοθεσία περί 
δηµοπρασιών. 

3. Η αξιολόγηση των ενδεχοµένων «αποκλίσεων» των Τεχνικών Προσφορών από 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης είναι αρµοδιότητα της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

4.  Αν και ο διαγωνισµός είναι ανοικτός και µειοδοτικός και κατακυρώνεται στον 
προµηθευτή ή στον παρέχοντα υπηρεσίες που  είναι µειοδότης, ωστόσο, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια, µε γνώµονα το συµφέρον της Εταιρείας, να 
αποφασίσει διαφορετικά. Οι όροι και οι κανόνες που διέπουν το διαγωνισµό 
περιγράφονται στην σχετική διακήρυξη, η οποία έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας και η οποία είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού Προµηθειών. Το κείµενο όµως του Κανονισµού Προµηθειών είναι σαφώς 
ευρύτερο από µία διακήρυξη, ρυθµίζει πλήθος άλλων θεµάτων που δεν σχετίζονται µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού και για το λόγο αυτό δεν κοινοποιείται. 

5. Όπως προαναφέρθηκε ο Πάροχος Υπηρεσιών θα προµηθεύσει - εγκαταστήσει 

αριθµό υδροµετρητών που θα προκύψει από το πηλίκο της διαίρεσης των 390.000 € δια 
της συµβατικής (προσφερθείσας) «τιµής µονάδας». 

6. Η διαδικασία αντικατάστασης ενός υδροµετρητή, όπως σαφώς προκύπτει από 
την Τεχνική Περιγραφή του άρθρου 18, µακράν απέχει από το να χαρακτηριστεί ως 
εργασία που είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί από οποιονδήποτε γνωρίζει τον χειρισµό 
ενός κλειδιού ή µιας τσιµπίδας υδραυλικού. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία µας εκτιµά ότι 
το προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την  Παροχή Υπηρεσιών είναι ο σηµαντικότερος 
παράγοντας καλής εκτέλεσης. Σε ότι δε αφορά τον αριθµό του προσωπικού αυτός 
προσδιορίστηκε από την µέχρι τώρα εµπειρία. 



 

7. Οι συµπληρωµατικές εργασίες αφορούν σε αντικατάσταση και άλλων (πλην των 
συµβατικών) εξαρτηµάτων της στήλης υδροµετρητών η αναγκαιότητα της οποίας 
ενδεχοµένως θα προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η 
συµπληρωµατική εργασία γίνεται µε την σύµφωνη γνώµη του Πάροχου Υπηρεσιών. 

8. Η συγκεκριµένη παράγραφος περιλαµβάνεται γενικότερα στις διακηρύξεις 
Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας µας  

 
Β. Για την ένσταση της εταιρείας ALPHA DOMUS ATE  
1. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.2.α 
2. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.6 
3. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.2.β 
4. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.1 & Α.5 
 
Γ. Για την ένσταση της εταιρείας Υδραυλίς ΕΠΕ 
1. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.2.α  
2. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.6 
3. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.2.β 
4. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.1 & Α.5 
 

         ∆. Για την ένσταση της εταιρείας Γ. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ 
1. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.1 & Α.5 
2. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.2.α 
3. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.6 
4. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών εµπειρίας των ενδιαφεροµένων είναι 

αρµοδιότητα της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
5. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Α.7 
 
Γενικότερα, η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα και την ευθύνη να επιλέγει κάθε 

φορά τον τρόπο και τους όρους κάθε δηµοπρασίας, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας 
νοµοθεσίας. Στην προκειµένη περίπτωση το σύστηµα που επέλεξε κρίνεται ότι 
εξυπηρετεί καλύτερα τον επιδιωκόµενο στόχο.  

                                                                      
Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι ενστάσεις απορρίπτονται.                                                                

 
 
                                                                      Η  ∆ιευθύντρια  Οικονοµικού 
 
 
                                                                                 Μαρία  Σαµαρά 

 


