
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. 151/2016 Θέμα:  «Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής  της 
προμήθειας  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΥΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩ  31.148,46   με Φ.Π.Α. 23%».

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 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.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…»  

Στη  συνέχεια,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  το  πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 

ΕΥΡΩ  31.148,46   με Φ.Π.Α. 23%», που υποβλήθηκε για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 

ΕΥΡΩ  31.148,46   με Φ.Π.Α. 23%», ανατέθηκε με  την  υπ’  αριθμ.  156/2014  απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην εταιρεία ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε με ποσό 

ανάθεσης  25.323,95 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Σε εκτέλεση της ανωτέρω υπογράφηκε το 

ΑΔΑ: 7ΦΣΤΟΛΖΛ-42Σ



3952/07-11-2014 συμφωνητικό και κατατέθηκε και η υπ’ αριθμό 188230 εγγυητική επιστολή του 

Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  ποσού  2.532,40€  ΕΥΡΩ  για  την  καλή  εκτέλεση  της 

σύμβασης.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού διαπίστωσε ύστερα από ενδελεχή μακροσκοπικό έλεγχο, αλλά 

και  πρακτική δοκιμασία ότι  η προμήθεια είναι  εντός των προδιαγραφών που συνοδεύουν την 

σύμβαση της προμήθειας και δεν παρουσιάζουν καμία εκτροπή, προέβη στην οριστική, ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας. 

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω προτείνει:

α)την  έγκριση  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  της  προμήθειας  με  τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩ  31.148,46   με Φ.Π.Α. 23%», 

β)  την  επιστροφή  της  υπ’  αριθμό  188230  εγγυητικής  επιστολής  του  Ταμείου 

Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  ποσού  2.532,40€  ΕΥΡΩ  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης, 

εφόσον έχουν πληρωθεί όλοι οι όροι της σύμβασης και της από 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. .

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  της  προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩ  31.148,46   με Φ.Π.Α. 23%», όπως συντάχθηκε 

από την επιτροπή παραλαβής της προμήθειας.

2. Εγκρίνει  την  επιστροφή  της  υπ’  αριθμό  188230  εγγυητικής  επιστολής  του  Ταμείου 

Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  ποσού  2.532,40€  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης, 

εφόσον έχουν πληρωθεί όλοι οι όροι της σύμβασης και της από 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.., και εντέλλει την Οικονομική Υπηρεσία για τα ανωτέρω.

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

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 151/22-12-2016
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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