
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΕΚ1ΟΛΖΛ-ΦΨΚ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  21/29-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 254/2018 Θέμα:  Ανανέωση  σύμβασης  προκειμένου  στη  χρήση 

μηχανημάτων P.O.S. 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  29 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  4978/23-11-2018  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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και πρότεινε  να 
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.
Το  1ο θέμα εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  αφορά την  έγκριση των τευχών δημοπράτησης  και 
λοιπών μελετών για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των 
Δικτύων Άρδευσης  ΔΕΥΑ Θέρμης» προϋπολογισμού 3.717.090,00€ χωρίς  ΦΠΑ και  καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης αυτού και κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του στην παρούσα συνεδρίαση καθώς 
θα πρέπει άμεσα να κατατεθούν ήτοι μέχρι την 30η-11-2018. 
Το 2ο θέμα αφορά στην ανανέωση της σύμβασης με την τράπεζα Αττικής προκειμένου στη χρήση 
τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (P.O.S.).  Το θέμα  κρίνεται  αναγκαίο  να συζητηθεί 
προκειμένου να μην διαταραχθεί η ταμιακή λειτουργία της επιχείρησης και η είσπραξη του εσόδου 
μέσω P.O.S. καθώς επίκειται η λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. 

 Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση…»  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, για την  εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου μας και 

κατ επέκταση των καταναλωτών,  η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είχε εισαγάγει, πιλοτικά, ως μέσο πληρωμής των 

λογαριασμών και την πληρωμή μέσω καρτών και ειδικότερα μέσω των τερματικών συσκευών POS 

της Τράπεζας Αττικής με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το λόγο ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ τηρεί 

πολυετή συνεργασία με την ανωτέρω Τράπεζα και τηρεί σε αυτήν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας 

των  υπαλλήλων  αλλά  και  τον  προθεσμιακό  της  λογαριασμό  όπως  επίσης  και  της  χαμηλής 

προσφοράς.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την ανανέωση της σύμβασης με την Τράπεζα 

Αττικής,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης,  για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  αλλά 

επιπλέον και του γεγονότος ότι η συνεργασία μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του παραπάνω πιστωτικού 

ιδρύματος  ήταν  πλήρως  ικανοποιητική  κατά  τα  προηγούμενα  έτη  και  η  προμήθεια  επί  των 

συναλλαγών μέσω τερματικών ασφαλών πληρωμών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα ήτοι 0,40% επί 

του ποσού της κάθε συναλλαγής χωρίς ελάχιστο όριο συναλλαγών Π.χ. 100€*0,40%=0,40€. 

Το συνολικό κόστος των εκτιμητέων συναλλαγών μέχρι τέλους του έτους 2018 εκτιμάται 

στο ποσό των 1.000,00€. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση. Το 

συνολικό κόστος (προμήθεια)  ετήσιων συναλλαγών για  το  έτος  2019 εκτιμάται  στο ποσό των 

7.500,00€.

Προτείνετε η απευθείας ανάθεση στην Τράπεζα Αττικής για την παροχή χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών σχετικές με την εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης με τη χρήση καρτών 

μέσω  τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (P.O.S.)  και για τα τρία ταμία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

(Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών) και ένα στην Ε.Ε.Λ. Θέρμης.

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, τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη συνέχιση χρήσης τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (P.O.S.) τα 

οποία θα τοποθετηθούν στα τρία ταμία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών) και ένα 

στην Ε.Ε.Λ. Θέρμης 

2. Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση,  στην  Τράπεζα  Αττικής  για  την  παροχή 

χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών,  σχετικές  με  την  εξόφληση  λογαριασμών  ύδρευσης-

αποχέτευσης, με τη χρήση καρτών μέσω τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (P.O.S.)  

τα οποία θα τοποθετηθούν στα τρία ταμία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών) και 

ένα στην Ε.Ε.Λ. Θέρμης. 

3. Δεσμεύεται  πίστωση  ποσού  1.000,00€  από  τον  Κ.Α.  65-05-00-0000 

προϋπολογισμού  έτους  2018  η  οποία  θα  διενεργηθεί  μετά  την  αναμόρφωση  του 

προυπολογισμού. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση ποσού 

7.500,00€.
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4. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πονερίδη Παναγιώτη για την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 254/29-11-2018

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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