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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/28-01-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 9/2015 Θέμα:  «Ψήφιση  τροποποίησης  κανονισμού  λειτουργίας 

και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  28 
Ιανουαρίου  2015  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 197/23-01-2015 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 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1

.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε κατά 

τη συζήτηση του 3ου θέματος)
2

.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Καλαμπίδης Δημήτριος(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 4ου θέματος)
3

.

Χρυσοχόου Παύλος 3 Αναγνώστου Πασχάλης

4

.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 4 Λεμονάκη Χρυσούλα

5

.

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

6

.

Δημητρίου Δημήτριος

7

.

Κεσίδη Αναστασία

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 των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε 
να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του ν.1069/80 «Κανονισμοί λειτουργίας και διαχειρίσεως» "Με κανονισμούς, που 
συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχειρήσεως και ελέγχονται από το  
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στον οποίο ανήκει  η επιχείρηση,  
ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με  
τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 9 του  
άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α'). 

Με την με αριθμό 7/2011 απόφαση του Δ.Σ.  της  επιχείρησης  ψηφίστηκε  ο  κανονισμός 
λειτουργίας  και  διαχείρισης  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  ο  οποίος  αποτελείτο  από  δύο  επιμέρους 
κανονισμούς,  τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης  και  τον  Κανονισμό  Προμηθειών,  με 
αντικείμενα  α)  τους  κανόνες  που  διέπουν  την  οικονομική  διαχείριση  της  Επιχείρησης  και  το 
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λογιστικό της σύστημα, β)τους κανόνες που ρυθμίζουν τις προμήθειες κάθε υλικού για την κάλυψη 
των αναγκών της.

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος είπε  ότι,  όπως αναδείχθηκε  από τις  ανάγκες  λειτουργίας  της 
επιχείρησης  και  προκειμένου  στην  εύρυθμη  λειτουργία  αυτής,  ο  υφιστάμενος  Κανονισμός 
Λειτουργίας  και  Διαχείρισης  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  χρήζει  βελτιώσεων.  Ως  εκ  τούτου  κρίνεται 
αναγκαία η τροποποίησή του.

Ανέφερε επίσης ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται βασίζονται στην πρότυπο Κανονισμό 
της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες της επιχείρησης και στις κείμενες διατάξεις.

Οι τροποποιήσεις προτείνονται ως κάτωθι:

1. Οι τίτλοι των Κεφαλαίων του υφιστάμενου κανονισμού,  όπου αναφέρεται  η λέξη «…και 
προμηθειών»  αντικαθίσταται  από  την  φράση  «Και  Διενέργειας  Προμηθειών  –
Υπηρεσιών».

2. Στην ενότητα «Βασικές αρχές Κανονισμού Διαχείρισης» και στην παρ. 4 αντικαθίσταται η 
λέξη  «θεώρηση»  με  τη  λέξη  τήρηση «4. Ανάλυση  περί  του  τρόπου τήρησης των 
λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης».

3. Στην ενότητα «Βασικές αρχές Κανονισμού Προμηθειών»  η 1η παράγραφος «1. Ανάλυση ως 
προς το περιεχόμενο του Κανονισμού που θα ρυθμίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν τις  
προμήθειες  κάθε  υλικού  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων» 
αντικαθίστανται από τα κάτωθι: «1.  Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες που 
ρυθμίζουν τις προμήθειες κάθε υλικού για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ καθώς και  
την παροχή υπηρεσιών

1.1.  Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στις  προμήθειες  κάθε  είδους  υλικού  δηλαδή  προμήθειες  παγίων  και  προμήθειες  
αναλωσίμων.
• Στην παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μεταφορών).
Οι ανωτέρω διαδικασίες  θα αφορούν κύρια στις εξής δύο κατηγορίες των συμβάσεων, δηλαδή  
στις διαδικασίες προμήθειας ειδών και στις διαδικασίες αγοράς υπηρεσιών.
Μία διαδικασία ανάθεσης, μπορεί να περιλαμβάνει και προμήθεια ειδών και αγορά υπηρεσιών1. 
Ο  χαρακτηρισμός  της  διαδικασίας  ως  προμήθεια  ή  ως  υπηρεσία  εξαρτάται  από  το  ποσοστό  
συμμετοχής που έχουν στο συνολικό προϋπολογισμό  της, οι προϋπολογισμοί που αφορούν στα  
προς προμήθεια είδη και στις προς αγορά υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, εάν σε µία διαδικασία ο  
προϋπολογισμός   για  την  αγορά  των  ειδών  είναι  μεγαλύτερος   του  50%  του  συνολικού  
προϋπολογισμού της, τότε η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως προμήθεια. Στην αντίθετη περίπτωση,  
η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία2.»
4. Στο  άρθρο 4  «Προϋπολογισμός»,   τα  αναγραφόμενα  « …Ο Γενικός  προϋπολογισμός 
αποτελείται από τους παρακάτω επιμέρους προϋπολογισμούς:

• Προϋπολογισμός Εσόδων 
• Προϋπολογισμός Εξόδων 
• Προϋπολογισμός Επενδύσεων»

αντικαθίστανται ως κάτωθι :
Ο Γενικός προϋπολογισμός αποτελείται από τους παρακάτω επιμέρους προϋπολογισμούς:

1. Προϋπολογισμός Εσόδων 
• Έσοδα του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά  
κωδικό  αριθμό  στη  διάρκεια  του  οικονομικού  έτους,  στο  οποίο  αναφέρεται  ο  
Προϋπολογισμός,  ανεξάρτητα  από  τη  χρονική  περίοδο  που  προέρχονται,  καθώς  
επίσης και τα έσοδα προηγούμενου οικονομικού έτους  που δεν έχουν εισπραχθεί. 
2. Προϋπολογισμός Εξόδων 

Στάδια πραγματοποίησης δαπανών του Προϋπολογισμού
Η διαδικασία  της  πραγματοποίησης  δαπανών του προϋπολογισμού της  Δ.Ε.Υ.Α.  από τις  
υπηρεσίες της ακολουθεί τα παρακάτω πέντε  στάδια:

1. Εισήγηση για την ανάγκη πραγματοποίησης της δαπάνης

1 Άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2286/95
2 Άρθρο 3 ΠΔ 186/92
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2. Έγκριση εκτέλεσης της δαπάνης, διάθεσης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης σε μία  
διοικητική πράξη από το αρμόδιο όργανο.

3. Λογιστικοποίηση της δαπάνης.
4. Έκδοση εντάλματος πληρωμής της δαπάνης.
5. Πληρωμή της δαπάνης.
5. Στο άρθρο 5 «Λογιστική μέθοδος · Λογιστικό σύστημα - Λογιστικά βιβλία»,  και στην 

παρ. 3 οι φράσεις,
«-Αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων και πληρωμών.
-Συγκεντρωτικό ημερολόγιο.» αφαιρούνται.
6.  Στο άρθρο 7, η φράση «θεώρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων» αντικαθίστανται από την 
φράση «τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων».
7. Στο άρθρο 7 η μόνη παράγραφος «Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Επιχείρησης θεωρούνται  
από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία (ΔΟΥ) της έδρας της επιχείρησης» αντικαθίστανται 
ως εξής:
« Τα βιβλία προ της χρησιμοποίησης τους αριθμούνται και τηρούνται μηχανογραφικά  με ευθύνη  
από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης και στην τελευταία σελίδα καταχωρείται  πράξη για τον  
αριθμό των σελίδων και του προορισμού του κάθε βιβλίου»
8. Στον επιμέρους Κανονισμό Προμηθειών  ο οποίος  ονομάζεται  κεφάλαιο  Γ  πριν το  άρθρο 1. 

Προστίθενται τα κάτωθι:
Προοίμιο

Κατά την παρ. 2 του άρθρου 257 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006),  η σύναψη συμβάσεων 
ανάθεσης  των  έργων,  υπηρεσιών,  μελετών  και  προμηθειών  των  κοινωφελών  επιχειρήσεων,  
διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.
Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1069/80 «Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και  
αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως  
προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός  
των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου,  
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος»

Αντιστοιχία οργάνων λήψης αποφάσεων
1. Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, όπου  
αναφέρεται Δημοτικό Συμβούλιο ή οικονομική (ή σε παλαιότερες διατάξεις η δημαρχιακή) επιτροπή  
νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου υπάλληλος του Δήμου νοείται υπάλληλος της Δημοτικής  
Επιχείρησης. 
2. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της επιχείρησης για τη συγκρότηση επιτροπών ή  
άλλων οργάνων, για οποιαδήποτε αιτία, θα τοποθετούνται υπάλληλοι του  οικείου ΟΤΑ. 

9. Στον επιμέρους Κανονισμό Προμηθειών-Υπηρεσιών (ο οποίος διαιρείται σε τρία κεφάλαια, στο 
κεφάλαιο  Γ  του  ενιαίου  Κανονισμού  Διενέργεια  Προμηθειών  –  Υπηρεσιών),  στο  άρθρο  1. 
«Αντικείμενο του Κανονισμού» στην παρ. 2  Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται 
στις παρακάτω περιπτώσεις: μετά τη φράση «Στην παροχή υπηρεσιών» προστίθενται τα κάτωθι 
«… που αφορούν τη λειτουργία των ΔΕΥΑ σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο (Ν.1069/80), όπως  
αυτός ισχύει κάθε φορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται εργασίες εγκατάστασης,  
συντήρησης, επισκευής μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, μισθώσεις μηχανημάτων,  κ.λ.π.»
10. Στον επιμέρους Κανονισμό Προμηθειών-Υπηρεσιών (ο οποίος διαιρείται σε τρία κεφάλαια, στο 
κεφάλαιο  Γ  του  ενιαίου  Κανονισμού  Διενέργεια  Προμηθειών  –  Υπηρεσιών) στο  άρθρο   2ο 

«Προϋποθέσεις». «Για την διενέργεια προμήθειας ή υπηρεσίας απαιτείται η συνδρομή των εξής  
προϋποθέσεων:»
Και στην παρ. 1 μετά τη φράση «Ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό» προστίθενται τα κάτωθι 
« Στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν υπάρχει αυτή, δύναται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για  
την ύπαρξη της πίστωσης να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.»
11. Στον επιμέρους Κανονισμό Προμηθειών-Υπηρεσιών (ο οποίος διαιρείται σε τρία κεφάλαια, στο 
κεφάλαιο Δ του ενιαίου Κανονισμού Διενέργεια Προμηθειών – Υπηρεσιών)στο άρθρο 4 παρ. 1 
«Διαδικασίες για την έγκριση, κατακύρωση και ανάθεση προμηθειών
1. Οι  δικαιοδοσίες  για  την  έγκριση  της  ανάθεσης  και  κατακύρωσης  των  προμηθειών 
καθορίζονται ως εξής:
 «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέτει μέχρι του ποσού της απευθείας  
ανάθεσης  όπως  αυτό  καθορίζεται  με  βάσει  τις  σχετικές  Υπουργικές  Αποφάσεις.»  μετά  την 
προηγούμενη φράση προστίθενται τα κάτωθι «Στην περίπτωση που υφίσταται Γενικός Διευθυντής 
ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει πάνω από το όριο των 5.869,40 € (δικαίωμα Γ. διευθυντή) και  

ΑΔΑ: ΩΡΠΦΟΛΖΛ-Μ8Ο



μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης όπως αυτό καθορίζεται με βάσει τις σχετικές Υπουργικές  
Αποφάσεις» και  μετά  την  φράση  «Προϋπόθεση  είναι  να  υπάρχει  εγγεγραμμένο  ποσό  στον 
Προϋπολογισμό  ίσης  τουλάχιστον  αξίας  με  την  αξίας  της  σύμβασης  προμήθειας  που  θα  
εκτελεστεί.» προστίθενται τα κάτωθι «Στην περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει και επιβάλλεται η  
άμεση ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας δύναται στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνεται  
αναμόρφωση του συγκεκριμένου Κ.Α. του προϋπολογισμού και να διατίθεται η σχετική πίστωση.  
Μόνο για λόγους επείγοντες και έκτακτους(βλάβες δικτύων και εξοπλισμού) δύναται η σχετική  
απόφαση αναμόρφωσης να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν όριο της απευθείας ανάθεσης.» 
12. Στον επιμέρους Κανονισμό Προμηθειών-Υπηρεσιών (ο οποίος διαιρείται σε τρία κεφάλαια, 
στο κεφάλαιο Δ του ενιαίου Κανονισμού Διενέργεια Προμηθειών – Υπηρεσιών)στο άρθρο 16, η 
φράση «Για όλες τις προμήθειες που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 600,00€ υπογράφεται  
σύμβαση» τροποποιείται ως εξής « Για όλες τις προμήθειες που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό  
των 2.000,00€ υπογράφεται  υποχρεωτικά….» ομοίως  στο ίδιο άρθρο  η φράση  «Πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης ή παραγγελίας κατατίθεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης του άρθρου 15 
του παρόντος κανονισμού» τροποποιείται  ως εξής «Πριν  από την υπογραφή της σύμβασης ή 
παραγγελίας  όταν  αυτή  απαιτείται  από  την  σχετική  μελέτη  κατατίθεται  η  εγγυητική  καλής  
εκτέλεσης του άρθρου 15 του παρόντος κανονισμού».
13. Στον επιμέρους Κανονισμό Προμηθειών-Υπηρεσιών (ο οποίος διαιρείται σε τρία κεφάλαια, 
μετά το κεφάλαιο Δ του ενιαίου Κανονισμού Διενέργεια Προμηθειών – Υπηρεσιών) και μετά το 
άρθρο 19  «Προμήθειες  μικροαντικειμένων»  προστίθεται  νέο  κεφ.  Ε.  «Παροχή Υπηρεσιών» το 
οποίο περιλαμβάνει άρθρα 20-22 και τα οποία έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Παροχή Υπηρεσιών
Άρθρο 20ο
Ανάθεση εργασιών– Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών 
προς τους δήμους, τα συνιστώμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα 
και  τους  συνδέσμους,  εκτός  των  υπηρεσιών  που  εντάσσονται  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Ν. 
3316/2005, θα ρυθμιστεί με προεδρικό διάταγμα. 
Μέχρι  την  έκδοση  του  ανωτέρω  διατάγματος,  οι  υπηρεσίες  θα  ανατίθενται  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, εφόσον η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό 
όριο ένταξης της παροχής υπηρεσίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επίσης,  κατά  την  παρ.  2  του  άρθρου  257  του  Κώδικα  Δήμων  (Ν.  3463/2006),  η  σύναψη 
συμβάσεων  ανάθεσης  των  έργων,  υπηρεσιών,  μελετών  και  προμηθειών  των  κοινωφελών 
επιχειρήσεων, διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.
Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1069/80 «Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και  
αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως  
προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός  
των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου,  
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος»
Για μικρότερα ποσά ( μέχρι 200.000,00€), χωρίς τον Φ.Π.Α., η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με 
τις παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 
άρθρου  20  του  Ν.  3731/2008.  Με  την  με  αριθμό  35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ  1291/Β’/11-08-
201)απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών,  η  σύναψη συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  ετήσιας 
δαπάνης:
i) Μέχρι  του ποσού των είκοσι  χιλιάδων ευρώ(20.000,00€) χωρίς  Φ.Π.Α.  μπορεί  να ανατεθεί 

απευθείας 
ii) Από  το  ποσό  των  είκοσι  χιλιάδων  και  ένα  λεπτό  (20.001,00€)  μέχρι  τις  εξήντα  χιλιάδες 

ευρώ(60.000,00€)  χωρίς  Φ.Π.Α.  μπορεί  να  ανατεθεί  με  συνοπτική  διαδικασία(Πρόχειρο 
διαγωνισμό)

iii) Άνω των εξήντα χιλιάδων ευρώ με ανοικτό ή διεθνή διαγωνισμό με βάση τα όρια που τίθενται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 21ο

Τρόποι εκτέλεσης
− Απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)χωρίς Φ.Π.Α. 

με απόφαση του Προέδρου της Επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  1069/80 εφόσον η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
ετήσιας  δαπάνης  ανέρχεται  μέχρι  είκοσι  χιλιάδες  ευρώ  (20.000,00)  χωρίς  Φ.Π.Α.,  μπορεί  να 
ανατεθεί απευθείας, με απόφαση του Προέδρου της δημοτικής επιχείρησης, χωρίς προηγούμενη 
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απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Στην  περίπτωση  που  υφίσταται  Γενικός  Διευθυντής  ο 
Πρόεδρος δύναται να αναθέτει πάνω από το όριο των 5.869,40 € (δικαίωμα γ. διευθυντή) και 
μέχρι του ποσού της απευθείας ανάθεσης όπως αυτό καθορίζεται με βάσει τις σχετικές Υπουργικές 
Αποφάσεις
Στην απευθείας ανάθεση η μελέτη, εφόσον απαιτείται, εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της δημοτικής 
επιχείρησης.  Η απόφαση του Προέδρου με  την οποία  εγκρίνονται  τα συντασσόμενα τεύχη και 
ανατίθεται  απευθείας  η  παροχή  υπηρεσιών  δεν  αποστέλλεται  για  έγκριση  στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο.
Όταν ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια 
και η αντικειμενικότητα. 
Προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στον Προϋπολογισμό ίσης τουλάχιστον αξίας με 
την αξίας της σύμβασης υπηρεσίας που θα εκτελεστεί. Στην περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει και 
επιβάλλεται η άμεση ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών δύναται στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο 
να γίνεται αναμόρφωση του συγκεκριμένου Κ.Α. του προϋπολογισμού και να διατίθεται η σχετική 
πίστωση. Μόνο για λόγους επείγοντες και έκτακτους(βλάβες δικτύων και εξοπλισμού) δύναται η 
σχετική αναμόρφωση να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν όριο της απευθείας ανάθεσης. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 η Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης, από 15-3-2011 υποχρεούται στην 
ανάρτηση των αποφάσεων του Προέδρου της με τις οποίες ανατίθενται σε συγκεκριμένο πάροχο η 
σύμβαση υπηρεσιών.

− Διαδικασία με διαπραγμάτευση   για ποσά άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ( 20.000,00€) χωρίς 
Φ.Π.Α. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 
20 του Ν. 3731/2008, προβλέπεται η δυνατότητα για εργασίες ετήσιας δαπάνης άνω του ποσού 
των είκοσι χιλιάδων ευρώ(20.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α., να ανατίθεται μετά από διαπραγμάτευση με 
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 59/2007.

Μπορεί  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  να  διαπραγματευτεί  ανεξαρτήτως  ποσού  την  παροχή  υπηρεσιών  με 
απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου.  Στην  περίπτωση αυτή η  απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου 
πρέπει:

− Να είναι πλήρως αιτιολογημένη
− Να αναφέρει τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 59/2007 ή άλλης σχετικής νομοθεσίας 

στην οποία στηρίζεται και τους λόγους προσφυγής στη διαδικασία αυτή.
− Να  αναγράφει  την  αξία,  την  ποσότητα  και  τη  φύση  των  εργασιών  που  πρόκειται  να 

παρασχεθούν στην επιχείρηση
− Να  μνημονεύει  τον  αριθμό  των  αιτήσεων  συμμετοχής  (σε  περίπτωση  αποτυχίας 

διαγωνισμού)  και  τον  αριθμό  των υποψηφίων  παρόχων που καλούνται  να υποβάλλουν 
προσφορά.

Η διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού έχει ως εξής:

• διαδικασία διαγωνισμού ⇒
• έλλειψη  ενδιαφέροντος  ή  μη  υποβολή  προσφορών  ή  υποβολή  μη  κανονικών  ή 

απαράδεκτων ή ασύμφορων προσφορών ⇒
• γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού (προτείνει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών) ⇒
• απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (περί αποδοχής της γνωμοδότησης της επιτροπής του 

διαγωνισμού και έγκρισης ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού) ⇒
• γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού (αξιολογεί  και  κρίνει  αν είναι  τεχνικά και 

οικονομικά αποδεκτές οι υποβληθείσες προσφορές ή προσφορά και προτείνει την ανάθεση 
σε συγκεκριμένο πάροχο ή παρόχους) ⇒ 

• τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας.
Ειδικότερα, όταν η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η 
εξαιρετική  διαδικασία  των  διαπραγματεύσεων,  με  ή  χωρίς  δημοσίευση  της  προκήρυξης  του 
διαγωνισμού, πρέπει να συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) κατά τη διαδικασία του πρόχειρου ή ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκε κατάλληλη, εφόσον οι αρχικοί 
όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ανατεθεί 
η σύμβαση με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης. Όταν στο 
πλαίσιο  του διαγωνισμού  υποβάλλονται  μη  κανονικές  ή  απαράδεκτες  προσφορές,  παρέχεται  η 
δυνατότητα ανάθεσης της σύμβασης με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με την απαραίτητη 
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προϋπόθεση να δημοσιευτεί η προκήρυξη του διαγωνισμού. Κατά τη νομολογία, ως «ακατάλληλες» 
θεωρούνται  οι  προσφορές  που  δεν  πληρούν  και  παραβαίνουν  τους  τεχνικούς  όρους  της 
προκήρυξης, δηλαδή όταν το περιεχόμενό τους δεν έχει καμία σχέση με τις ζητούμενες από τη 
μελέτη προδιαγραφές και  γι’  αυτό η υποβολή ακατάλληλης προσφοράς εξομοιώνεται  με τη μη 
υποβολή προσφοράς. Αντίθετα, οι προσφορές που αποκλείονται λόγω έλλειψης δικαιολογητικών 
που απαιτούνται από τη διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού είναι «απαράδεκτες». Η έννοια της «μη 
κανονικής» προσφοράς εξομοιώνεται με την υποβολή απαράδεκτης προσφοράς. Προσφορά που 
υπερβαίνει  την  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  θεωρείται  οικονομικά  «μη  συμφέρουσα»  για  την 
αναθέτουσα αρχή προσφορά, η οποία δεν εντάσσεται στις «ακατάλληλες» προσφορές. Επομένως, 
οι μη συμφέρουσες προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες και όχι ακατάλληλες προσφορές.
β) υφίστανται  λόγοι  τεχνικοί,  καλλιτεχνικοί  ή  σχετικοί  με  την  προστασία  αποκλειστικών 
δικαιωμάτων,  που  καθιστούν  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  δυνατή  μόνο  από  συγκεκριμένο 
πάροχο,
γ) υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, που καθιστά αδύνατη την τήρηση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού. Η κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα,
δ) όταν πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, 
οι  οποίες  λόγω  μη  προβλέψιμων  περιστάσεων,  κατέστησαν  αναγκαίες  για  την  εκτέλεση  της 
υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται 
στον ανάδοχο που εκτελεί τις εργασίες αυτές και εφόσον προκύπτει ότι αυτές οι συμπληρωματικές 
υπηρεσίες  δεν  μπορούν,  να  διαχωριστούν  από  την  αρχική  σύμβαση,  ή  όταν  μπορούν  να 
διαχωριστούν  από  την  εκτέλεση  της  αρχικής  σύμβασης,  είναι  απόλυτα  αναγκαίες  για  την 
τελειοποίησή της.
Το συνολικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
στ) Όταν πρόκειται  για νέες  υπηρεσίες  που αποτελούν επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών που 
ανατέθηκαν  με  διαγωνισμό  στον  ανάδοχο  της  αρχικής  σύμβασης  από  τη  ΔΕΥΑ,  υπό  την 
προϋπόθεση ότι αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, η δυνατότητα αυτή να 
επισημαίνεται στην αρχική προκήρυξη και δεν έχει παρέλθει τριετία από αυτή.
Όταν  ακολουθείται  η  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  για  ποσά  συμβάσεων  άνω  του 
επιτρεπόμενου  χρηματικού  ορίου,  πρέπει  να  δικαιολογείται  από  εξαιρετικούς  λόγους 
(καλλιτεχνικοί, προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, κλπ). Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΥΑ 
πρέπει να αποδεικνύει την ύπαρξη λόγων που καθιστούν επιβεβλημένη και αναγκαία την απευθείας 
ανάθεση της παροχής υπηρεσίας μόνο από ορισμένο πάροχο.
Σε όλες τις περιπτώσεις που ακολουθείται η διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση, 
ανεξάρτητα  από  το  ποσό  της  δαπάνης(άνω  του  ορίου  της  απευθείας  ανάθεσης),  η  σχετική 
απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ.
Ειδικότερα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης είναι επιτρεπτή η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
μετά από διαπραγμάτευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η ανάγκη:
α) είναι έκτακτη,
β) είναι φανερά κατεπείγουσα και
γ) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ.
Η συνδρομή σωρευτικά των ανωτέρω προϋποθέσεων πρέπει να αποδεικνύεται από συγκεκριμένα 
στοιχεία, τα οποία παρατίθενται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Επίσης,  όταν  ανατίθεται  η  παροχή  υπηρεσίας  –  ανεξάρτητα  από  τη  δαπάνη(  άνω  του 
επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου της απευθείας) – με την αιτιολογία ότι  λόγοι σχετικοί με την 
προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, επιβάλουν την εκτέλεση αυτής μόνο από συγκεκριμένο 
πάροχο, πρέπει  τα δικαιώματα αυτά να αφορούν στην πνευματική δημιουργία έργου, το οποίο 
προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν τα 
λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον είναι  πρότυπα, προσωπικά δηλαδή 
δημιουργήματα των δημιουργών τους. Οι διατάξεις περί προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων 
προγραμμάτων  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  εφαρμόζονται  ιδιαίτερα  στις  περιπτώσεις  τεχνικής 
υποστήριξης ή αναβάθμισης του ήδη εγκατεστημένου πρωτότυπου προγράμματος λογισμικού, που 
μπορούν να γίνουν μόνο από το δημιουργό του, ο οποίος έχει και το δικαίωμα εκμετάλλευσής του. 
Μπορεί σύμφωνα με τα παραπάνω, να καταρτισθεί σύμβαση συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και 
αναβάθμισης  εφαρμογών λογισμικού  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης,  εφόσον αυτές 
ανατίθενται  στην εταιρεία  που τις  έχει  εγκαταστήσει  τις  εφαρμογές  και  διατηρεί  σ’  αυτές  την 
αποκλειστική κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στην ίδια κατηγορία, δηλαδή της αποκλειστικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Ν. 2121/1993, ανήκουν οι βάσεις δεδομένων, δηλαδή η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων 

ΑΔΑ: ΩΡΠΦΟΛΖΛ-Μ8Ο



ανεξάρτητων  στοιχείων,  διευθετημένων  κατά  συστηματικό  ή  μεθοδικό  τρόπο  και  προσιτών  με 
ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο. 

 Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εργασία 
ή μεταφορά οποιασδήποτε αξίας, σε δημόσια υπηρεσία ή κρατικό οργανισμό, με ειδική σύμβαση, οι 
όροι της οποίας καθορίζονται με την απόφαση αυτή. Στην ειδική σύμβαση καθορίζονται οι όροι 
πληρωμής, παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού.

− Πρόχειρος διαγωνισμός  
Εφόσον η ετήσια συνολική δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών σε όμοιες ή ομοιειδείς υπηρεσίες 
κυμαίνεται μεταξύ των 20.001 – 60.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α, μπορεί η σύμβαση να ανατεθεί σε 
πάροχο μετά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.
Αρχικά λαμβάνεται μια απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης, με την 
οποία:
- εγκρίνεται η παροχή υπηρεσίας μετά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού,
- εγκρίνεται η μελέτη και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας,
- καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού,
- επιλέγεται  η  τοπική  ή  νομαρχιακή  εφημερίδα,  στην  οποία  θα  δημοσιευτεί  η  περίληψη  της 
διακήρυξης,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου 
διαγωνισμού, 
- συγκροτείται η επιτροπή του διαγωνισμού και
- διατίθεται η αναγκαία πίστωση σε βάρος συγκεκριμένου Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του 
τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, από 15-3-2011, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση 
στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή της δημοτικής επιχείρησης, της περίληψης της διακήρυξης του 
προέδρου που αφορά σύμβαση υπηρεσιών.
Την ορισμένη από τη διακήρυξη ημέρα και ώρα διενεργείται ο πρόχειρος διαγωνισμός ενώπιον της 
επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία συντάσσει το σχετικό πρακτικό της για την πληρότητα και 
ορθότητα  των  προσκομιζόμενων  από  τους  συμμετέχοντες  δικαιολογητικών  και  στη  συνέχεια 
αξιολογεί  τις  υποβληθείσες  προσφορές,  μόνο  των  διαγωνιζόμενων  που  προσκόμισαν  όλα  τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η επιτροπή του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της, προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσματος 
του πρόχειρου διαγωνισμού σε διαγωνιζόμενο, του οποίου η προσφορά κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή 
και σύμφωνη με τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού και προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑ. 
Εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του   Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ, με την οποία:  
- γίνεται αποδεκτή ή μη, η γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, 
- κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού στον πάροχο, ο οποίος προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με τους λοιπούς 
όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.
Για τη σύννομη διενέργεια της υπηρεσίας, απαραίτητα απαιτείται να έχει εγγραφεί σε συγκεκριμένο 
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων ανάλογη πίστωση, ικανή να καλύψει τις ανάγκες της δημοτικής 
επιχείρησης μέχρι το τέλος του έτους. 

− Ανοικτός διαγωνισμός  
Εφόσον η αξία της παροχής υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 
χωρίς  Φ.Π.Α.,  τότε  η  διενέργεια  ανοικτού  τακτικού  διαγωνισμού  αποτελεί  τη  μόνη  σύννομη 
διαδικασία. 

Οι δημοπρασίες για την εκτέλεση εργασιών, διενεργούνται μετά από διακήρυξη, η οποία 
εκδίδεται  από  τον  Πρόεδρο  της  δημοτικής  επιχείρησης,  με  βάση  όρους  που  καθορίζονται  με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου της δημοτικής επιχείρησης υποχρεωτικά τοιχοκολλείται 
στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του κτιρίου  διοίκησης  και  δημοσιεύεται  στο  «Τεύχος  Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
Επιπλέον  της  δημοσίευσης  στο  Φ.Ε.Κ.,  η  περίληψη  της  διακήρυξης  του  Προέδρου  της  ΔΕΥΑ, 
σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.Δ.  28/1980 σε συνδυασμό με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007, δημοσιεύεται μια φορά ως εξής:

- Όταν η αξία της υπηρεσίας ανέρχεται μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και 
διενεργείται  διαγωνισμός,  σε  δύο  (2)  ημερήσιες  εφημερίδες  του  νομού  και  σε  μια  (1) 
εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
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- Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει  το ποσό των 60.000 ευρώ και  μέχρι 400.000 € 
ευρώ, χωρίς  το  Φ.Π.Α.,  σε  δύο  (2)  ημερήσιες  εφημερίδες  του  νομού,  σε  μια  (1) 
εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων 
μεγάλης  κυκλοφορίας  που  εκδίδεται  στην  Αττική  ή  Θεσσαλονίκη  (ή  σε  μια  εφημερίδα 
δημοπρασιών ή οικονομική).
Επίσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010,  από  15-3-2011,  καθίσταται 

υποχρεωτική  η  ανάρτηση  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  δήμου  ή  της  ΔΕΥΑ,  της  περίληψης  της 
διακήρυξης του προέδρου.

− Μελέτες – εγγυήσεις  
Οι μελέτες συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία, θεωρούνται από τον προϊστάμενο αυτής και 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον δεν υφίσταται τεχνική υπηρεσία, τότε η σύνταξη 
της μελέτης γίνεται από το Δήμο που συνέστησε τη δημοτική επιχείρηση. 
Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία σύνταξης μελέτης από το δήμο, γεγονός που βεβαιώνει ο 
προϊστάμενος  της  τεχνικής  υπηρεσίας,  επιτρέπεται  μετά  από  αιτιολογημένη  απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η ανάθεση εκπόνησης μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία 
μελετών.  Η  σχετική  δαπάνη  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της 
δημοτικής επιχείρησης.
Δεν συντάσσονται μελέτες:
α) για εργασίες και μεταφορές αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α..
β)  ανεξάρτητα  από  την  δαπάνη  αυτών  για  εργασίες  επισκευής  μηχανημάτων  και  υδρευτικών, 
αρδευτικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθαρισμού δρόμων, υπονόμων 
και αρδευτικών καναλιών και αποκομιδής απορριμμάτων. Οι σχετικές πιστώσεις προβλέπονται και 
αναγράφονται στους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων με βάση τις δαπάνες που διατέθηκαν 
κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικές προβλέψεις.
Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων δεν απαιτεί τεχνική γνώση και εμπειρία, 
μπορεί να  συντάσσονται  από  υπάλληλο  που  διαχειρίζεται  την  πίστωση  (οιονδήποτε  διοικητικό 
υπάλληλο)  και  να  θεωρούνται  από  τον  προϊστάμενο  του  αντίστοιχου  γραφείου,  τμήματος  ή 
διεύθυνσης,  ανάλογα  με  τη  διοικητική  διάρθρωση  της  κάθε  επιχείρησης.  Η  επίβλεψη  και 
παρακολούθηση των συμβάσεων αυτών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επιχειρήσεων 
που κάνουν χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
Για όσες από τις παραπάνω υπηρεσίες, η δαπάνη δεν υπερβαίνει το κάθε φορά χρηματικό όριο 
(ισχύον  ποσό  20.000  ευρώ,  χωρίς  Φ.Π.Α.)  μέχρι  το  οποίο  επιτρέπεται  η  απευθείας  ανάθεση, 
μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται μελέτη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή της 
υπηρεσίας  ανατίθεται  απευθείας,  χωρίς  την  υποχρέωση  σύνταξης  μελέτης,  με  βάση  την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας και τυχόν άλλα στοιχεία που επιθυμεί η 
δημοτική επιχείρηση. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση του Προέδρου ή 
του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα και υποκαθιστούν τη μελέτη. 

14. Το άρθρο 21 και τα άρθρα έως το τέλος του κανονισμού εντάσσονται στο κεφ. ΣΤ’ και 
αναριθμούνται  σε άρθρα 23- 26
15. Ο υφιστάμενος Κανονισμός  Λειτουργίας  και  Διαχείρισης  της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  ο οποίος 
αποτελείτο  από  δύο  επιμέρους  κανονισμούς,  τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης  και  τον 
Κανονισμό Προμηθειών χωρίζεται σε 6 κεφάλαια, ως εξής: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Βασικές αρχές Κανονισμού Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Βασικές άρθρα Οικονομικής  Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Κανονισμός Προμηθειών- Υπηρεσιών Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου 
Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Διενέργεια Προμηθειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Παροχή Υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εκποίηση Άχρηστου Υλικού,
τις μεταβατικές διατάξεις και την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
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Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  την  τροποποίηση  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  και  Οικονομικής  Διαχείρισης  της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

2. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης.

3. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης προς έγκριση.

Μειοψήφησαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και Ευθυμιάδης Ευθύμιος.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 9/28-01-2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΡΠΦΟΛΖΛ-Μ8Ο


	Εγκρίνεται ομόφωνα
	Προοίμιο
	Αντιστοιχία οργάνων λήψης αποφάσεων
	11. Στον επιμέρους Κανονισμό Προμηθειών-Υπηρεσιών (ο οποίος διαιρείται σε τρία κεφάλαια, στο κεφάλαιο Δ του ενιαίου Κανονισμού Διενέργεια Προμηθειών – Υπηρεσιών)στο άρθρο 4 παρ. 1 «Διαδικασίες για την έγκριση, κατακύρωση και ανάθεση προμηθειών
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
	Παροχή Υπηρεσιών
	Άρθρο 20ο
	Ανάθεση εργασιών– Πεδίο εφαρμογής
	Άρθρο 21ο
	Τρόποι εκτέλεσης
	Απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)χωρίς Φ.Π.Α. με απόφαση του Προέδρου της Επιχείρησης.
	Διαδικασία με διαπραγμάτευση για ποσά άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ( 20.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
	Πρόχειρος διαγωνισμός
	Ανοικτός διαγωνισμός
	Μελέτες – εγγυήσεις
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία
	                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		        ΤΑ ΜΕΛΗ 		  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


		2015-02-10T09:39:39+0200
	Athens




