
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/22-12-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 145/2016 Θέμα:  «Ανάθεση  υπηρεσιών  ανάγνωσης  και   καταμέτρησης 
των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε.  Μίκρας του 
Δήμου Θέρμης».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  22 

Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη 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. 4771/15-12-2016 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Δημητρίου Δημήτριος (προσήλθε στη συζήτηση 

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Αναγνώστου Πασχάλης
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Λεμονάκη Χρυσούλα
7. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί  την 

επιχείρησιν και διαχειρίζεται  την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί παντός  

αφορώντος την επιχείρησιν θέματος…»  

Ο  Πρόεδρος  στη  συνέχεια  είπε  στα  μέλη  ότι,  προκειμένου  στην  εξασφάλιση  της 

απρόσκοπτης  λειτουργίας  του  τμήματος  ύδρευσης  και  βεβαίωσης  λογαριασμών  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης  και  στην  ακριβή  τήρηση  των  αποφασισμένων  χρονοδιαγραμμάτων  έκδοσης  των 

λογαριασμών καθώς και στην εξασφάλιση της ακριβούς και αδιάλειπτης καταγραφής των ενδείξεων 

των υδρομετρητών των  Τ.Κ.  της  Πλαγιαρίου,  Κάτω Σχολαρίου  και  Τριλόφου  και  όπου αλλού 

παραστεί  ανάγκη στα διοικητικά όρια της  Δ.Ε.  Μίκρας κατόπιν συνεννόησης με  την υπηρεσία, 

λαμβάνοντας υπόψη και του γεγονότος ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από 

το υφιστάμενο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς δεν επαρκεί κρίνεται αναγκαία η ανάθεση 
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των εργασιών ανάγνωσης και  καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων της Δ.Ε. 

Μίκρας  του  Δήμου  Θέρμης). Η  μέτρηση  αφορά  δύο  χιλιάδες  τριακόσιους  ογδόντα   (2.380) 

ενεργούς  υδρομετρητές  στο  τοπικό  διαμέρισμα  Πλαγιαρίου  ,  χίλιους   εβδομήντα  τρείς  (1073) 

υδρομετρητές  στο  τοπικό  διαμέρισμα  Κάτω  Σχολαρίου  και  (670)  εξακόσιους  εβδομήντα 

υδρομετρητές στα εκτός σχεδίου του Τ. Δ Τριλόφου. Στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

συμπεριλαμβάνεται  και  η  ψηφιοποίηση  των  μετρήσεων  έτσι  ώστε  να  καταστεί  ευκολότερη  η 

ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου της Δ.Ε.Υ.Α και η συνακόλουθη έκδοση των λογαριασμών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από  

το  ποσό  των  είκοσι  χιλιάδων  (20.000)  ευρώ,  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ».  Ομοίως 

σύμφωνα με το άρθρο2 παρ1 περ. 31 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης  

χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες  

φoρείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, … σύμφωνα με τα οριζόμενα στα  

άρθρα … 328»

Καθώς,  βάσει  των χρονοδιαγραμμάτων,  η  μέτρηση ξεκινά τον  μήνα Ιανουάριο  κρίνεται 

αναγκαία η ανάθεση των εργασιών  ανάγνωσης και  καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών 

Διαμερισμάτων Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης και προτείνετε η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία 

Κούρας  Kων/νος  -  Καραγεωργάκης  Παναγιώτης  Ο.Ε,  με  Α.Φ.Μ.  997807992  και  στοιχεία 

επικοινωνίας,  έδρα: Σταδίου  12   Πλαγιάρι  Θεσσαλονίκης,  Τ.Κ.  : 57500,  με  ποσό  ανάθεσης 

18.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και ειδικότερα 

μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων Νοεμβρίου 2017.

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες  ανάγνωσης και  καταμέτρησης 

των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε.  Μίκρας  του Δήμου Θέρμης»,  εκτιμώμενης 

αξίας 18.500,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Αναθέτουμε  την  παροχή  της  υπηρεσίας  «Υπηρεσίες  ανάγνωσης  και   καταμέτρησης  των 

υδρομετρητών  Τοπικών  Διαμερισμάτων  Δ.Ε.  Μίκρας  του  Δήμου  Θέρμης»,  όπως  ειδικότερα 

περιγράφεται  στο  εισηγητικό  μέρος  της  παρούσης  &  στην  εισήγηση  του  Τμήματος 

Καταναλωτών  και  Βεβαίωσης  Λογαριασμών  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  στην  εταιρεία  Κούρας  Kων/νος  - 

Καραγεωργάκης  Παναγιώτης  Ο.Ε,  με  Α.Φ.Μ.  997807992  και  στοιχεία  επικοινωνίας,  έδρα: 

Σταδίου 12  Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. : 57500, με ποσό ανάθεσης 18.500,00€ πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον 

υπό έγκριση προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2017 και ειδικότερα στους Κ.Α.  64-09-01-0018 

&  54-02-02-0623  στους  οποίους  έχει  εγγραφεί  η  σχετική  πίστωση  και  θα  διενεργηθεί  η 

αντίστοιχη δέσμευση. 

4. Η  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  ορίζεται  σε  ένα  (1)  έτος  και  ειδικότερα  μετά  την 

ολοκλήρωση των μετρήσεων Νοεμβρίου 2017.
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5. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, τμηματικά, 

με το πέρας κάθε φορά μέρους των εργασιών και μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου 

εξοφλητικού τιμολογίου.

6. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη 

παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 145/22-12-2016
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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