
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/27-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 300/2018 Θέμα:  Ανάθεση  εργασιών  με  τίτλο:  Ανάγνωση  και 

καταμέτρηση  των  υδρομετρητών  Τοπικών  Διαμερισμάτων 
Πλαγιαρίου,  Κ.  Σχολαρίου  και  Τριλόφου  της  Δημοτικής 
Ενότητας ΜΙΚΡΑΣ  του Δήμου Θέρμης

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Δεκεμβρίου  2018  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00  π.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’ αριθμό 5468/20-12-2018 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 έξι  (6), 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. Δημητρίου Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.  Μαρία  Κωστίκα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του 

συμβουλίου.

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα 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…» 

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Προκειμένου στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης, της βεβαίωσης 

του εσόδου και της έγκαιρης καταμέτρησης της κατανάλωσης ύδατος των Τοπικών Διαμερισμάτων 

Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης κρίνεται αναγκαία η 

εκτέλεση  των  εργασιών  ανάγνωσης  και  καταμέτρησης  των  υδρομετρητών  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 18.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α...
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Με την με αριθμό 287/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  εκτέλεση 

της  υπηρεσίας  ανάγνωσης  και   καταμέτρησης  των  υδρομετρητών  Τοπικών  Διαμερισμάτων 

Πλαγιαρίου,  Κ.  Σχολαρίου  και  Τριλόφου  της  Δημοτικής  Ενότητας  Μίκρας  του  Δήμου  Θέρμης, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (18.500,00€) πλέον του 

αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  24%.,  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στην  εισήγηση  του  Τμήματος 

Καταναλωτών και Βεβαίωσης Λογαριασμών, η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης και η δέσμευση ποσού 18.500,00€ & 4.440,00€ από τους Κ.Α. 64-09-01-

0018 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών προσφορά της  επιχείρησης  Κούρας 

Kων/νος - Καραγεωργάκης Παναγιώτης Ο.Ε, που εδρεύει στο Πλαγιάρι Θεσ/νίκης, Σταδίου 12  με 

ΑΦΜ:997807992,  Τ.Κ.  57500  και  με  ποσό  ανάθεσης  των  εργασιών  18.500,00€  πλέον  του 

αναλογούντος  Φ.Π.Α.. για  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  ανάγνωσης  και  καταμέτρησης  των 

υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων  Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου της Δημοτικής 

Ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση του τμήματος 

Καταναλωτών και Βεβαιώσεων Λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις 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. Εγκρίνει  την ανάθεση των υπηρεσιών  ανάγνωσης  και  καταμέτρησης των υδρομετρητών 

Τοπικών Διαμερισμάτων Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας 

Μίκρας του Δήμου Θέρμης,  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση του τμήματος 

Καταναλωτών  και  Βεβαιώσεων  Λογαριασμών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στην  επιχείρηση Κούρας 

Kων/νος - Καραγεωργάκης Παναγιώτης Ο.Ε, που εδρεύει στο Πλαγιάρι Θεσ/νίκης, Σταδίου 

12  με ΑΦΜ:997807992, Τ.Κ. 57500 και με ποσό ανάθεσης των εργασιών 18.500,00€ 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Η  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  αρχίζει  από  την  01-01-2019  και  λήγει  με  την 

ολοκλήρωση  του  συνόλου  των  εργασιών  ήτοι  μετά  την  ολοκλήρωση  των  μετρήσεων 

Νοεμβρίου 2019. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, σε έξι δόσεις, με την 1η εντός του 

πρώτου  μήνα  μετά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  και  βάσει  των  εργασιών  που 

εκτελούνται και το υπόλοιπο του ποσού σε πέντε δόσεις μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η 

πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
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3. Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και στους Κ.Α. 64-09-01-0018 & 

Κ.Α. 54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη  σχετική πίστωση η οποία θα δεσμευτεί  στην 

αρχή του έτους και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 Α.Δ.Σ. όπως 

αυτή κάθε φορά ισχύει ή κατά την οριζόμενη αρμόδια επιτροπή έτους 2019.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 300/27-12-2018

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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