
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  13/04-09-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 153/2013 Θέμα:« Έγκριση της υπ’ αριθμ.  13/2013 μελέτης  με τίτλο 

«Προμήθεια  σωλήνων & συναφών υλικών αποχέτευσης έτους 
2013» και των και των όρων της Διακήρυξης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  04 
Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3158/04-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  γιατί  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
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Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
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.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος
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.

Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Τσολάκη Ελευθερία

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Κεσίδη Αναστασία

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη ότι, 
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 5 παρ.  ε)του Ν.1069/80 Περί  κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ιδία:  Αποφασίζει  περί  
αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης βλαβών, την συντήρηση και την επέκταση του 
δικτύου αποχέτευσης,  κρίνεται  αναγκαία  η  προμήθεια  σωλήνων  &  συναφών  υλικών 
αποχέτευσης για το έτος 2013, ενδεικτικού προϋπολογισμού 53.946,00€ πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. και 66.353,58€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών
1. την  υπ  αριθμ.  13/2013  μελέτη  η  οποία  αφορά  την  «Προμήθεια  σωλήνων  & συναφών 

υλικών αποχέτευσης έτους 2013», δαπάνης πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι 
ευρώ  (53.946,00€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  εξήντα  έξι  χιλιάδων  τριακοσίων 
πενήντα τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών(66.353,58€)  συμπεριλαμβανομένου  του 
Φ.Π.Α. 23%.

2. το σχετικό σχέδιο Διακήρυξης της προμήθειας.
Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει: 

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 13/2013 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας 
με  τίτλο  «Προμήθεια  σωλήνων  &  συναφών  υλικών  αποχέτευσης  έτους  2013» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 53.946,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  σωλήνων & συναφών 
υλικών αποχέτευσης έτους 2013» προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων 
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σαράντα  έξι  ευρώ  (53.946,00€)  πλέον  του  Φ.Π.Α.23% 
(12.407,58€)=66.353,58€συνολικά.

3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον Πρόχειρο Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονομικότερη προσφορά μετά από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής

4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στo σχετικό σχέδιο 
Διακήρυξης.

5. Τη δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης της προμήθειας.
6. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ως εξής:
• κ.  Πασιά  Θεοδώρα  (Π.Ε.  Μηχανολόγο  Μηχανικό)  με  αναπληρωτή  την  κ.  Μανουσαρίδου 

Ελένη (Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού ) 
• κ.  Φωτιάδη Αθανάσιο  (Δ.Ε.  Υδραυλικών )  με αναπληρωτή την κ.  Καραμβαλάση Γεωργία 

(Τ.Ε. Λογιστικού)
• κ.  Κωστίκα  Μαρία  (Δ.Ε.  Διοικητικού)  με  αναπληρώτρια  την  κ  Ζωντανού  Μαρία  (Δ.Ε. 

Διοικητικού) 
7. Τη ψήφιση της πίστωσης ποσού  53.946,00€ από τον  Κ.Α. 25-00-02-0001 «Προμήθεια 

Σωλήνων Και Συναφών Υλικών Αποχέτευσης» και ποσού 12.407,58 από τον  Κ.Α. 54-00-20-
0023 «Φ.Π.Α. Αγορών 23%» οικονομικού προϋπολογισμού έτους ΄2013.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 13/2013 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια  σωλήνων & συναφών υλικών αποχέτευσης έτους 2013» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ (53.946,00€) πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. και εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα 
οκτώ λεπτών(66.353,58€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

2. Την  έγκριση  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο «Προμήθεια  σωλήνων & συναφών 
υλικών  αποχέτευσης  έτους  2013»  προϋπολογισμού  πενήντα  τριών  χιλιάδων  εννιακοσίων 
σαράντα έξι ευρώ (53.946,00€) πλέον του Φ.Π.Α.23% (12.407,58€)=66.353,58€συνολικά.

3. Τρόπο  εκτέλεσης  της  προμήθειας  τον  Πρόχειρο  Διαγωνισμό  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την 
οικονομικότερη προσφορά μετά από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής

4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι  όπως αυτοί περιγράφονται στo σχετικό σχέδιο 
Διακήρυξης.

5. Τη δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης της προμήθειας.
6. Τη  ψήφιση  της  πίστωσης  ποσού   53.946,00€  από  τον   Κ.Α.  25-00-02-0001  «Προμήθεια 

Σωλήνων Και Συναφών Υλικών Αποχέτευσης» και ποσού 12.407,58 από τον  Κ.Α. 54-00-20-
0023 «Φ.Π.Α. Αγορών 23%» οικονομικού προϋπολογισμού έτους ΄2013.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 153/04-09-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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