
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/21-03-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 71/2018 Θέμα:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ.  11/2018  μελέτης  με  τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  21 

Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη 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  1052/16-03-2018  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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

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

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να συνεχιστούν 

το  συντομότερο  δυνατό  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  εύρυθμη  και  ομαλή  λειτουργία  της 

επιχείρησης. Τα θέματα αφορούν: 

α.  την  εξέταση  ένστασης  επί  του  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο: 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-  ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ».  Η  συζήτηση 
κρίνεται  επιβεβλημένη καθώς είναι  αναγκαία η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας  προκειμένου η 
επιχείρηση  να  αποστείλει  λογαριασμούς  ύδρευσης  στους  καταναλωτές  γεγονός  που  επηρεάζει 
άμεσα τα έσοδα της.
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β.  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ.  11/2018  μελέτης  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
2018». Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-
AGreece - Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και είναι απαραίτητη η 
άμεση εκτέλεση της.
γ. Διαγραφή Προσαυξήσεων Λογ/μων Άρδευσης 2017 Ν. Ραιδεστού. Η παρούσα ενέργεια κρίνεται 
αναγκαία για την άμεση αποστολή, εκ νέου, λογαριασμών άρδευσης στους καταναλωτές άρδευσης 
της Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού. 
δ. Έγκριση Πρακτικού 1, Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με τίτλο: «Επισκευή  Αναλυτικών 
Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων  &  Αντλιοστασίων  Δ.Ε.  Θέρμης  Έτους  2018».  Η  έγκριση  του 
Πρακτικού κρίνεται αναγκαία προκειμένου στην άμεση συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
καθώς η εκτέλεση των εργασιών αφορά κυρίως επισκευές βλαβών των οποίων η αποκατάσταση 
κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ για τη διασφάλιση της υδροδότησης των καταναλωτών της Δ.Ε. 
Θέρμης. 

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  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…» Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου του ως άνω 

νόμου, παρ. 2.,  περ. στ)  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: ...αποφασίζει  για την εκπόνηση  

μελετών,  έργων  και  προμηθειών  και  εγκρίνει  αυτές,  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα 

νομοθεσία, …»

Στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece - Bulgaria 2014‐2020 στο 

οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κρίνεται αναγκαία η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  2018» το  οποίο  θα  είναι  ένα  εξειδικευμένο  πακέτο  υδραυλικής 

επίλυσης,  δυναμικής  προσομοίωσης  δικτύων  ύδρευσης  και  προσομοίωσης  ποιοτικών 

χαρακτηριστικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρ.328 του Ν.  4412/2016 «1.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.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 11/2018 μελέτη η οποία 

αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018», προϋπολογισμού» 

ποσού 13.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, 3.240,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 16.740,00€.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις σχετικές 

διατάξεις α) του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, προτείνει: 

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 11/2018 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών 

της  προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  2018»  ενδεικτικού 
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προϋπολογισμού 13.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, (3.240,00€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 

16.740,00€.

2. Την  έγκριση  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018» ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 

(3.240,00€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 16.740,00€.

3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον απευθείας ανάθεση.

4. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών όπως αυτή έχει οριστεί με την με αριθμό 

7/2018 ΑΔΣ 

5. Στον προϋπολογισμό έτους 2018 και στους Κ.Α. 13-01-00-0017 & 54-02-02-0123 υπάρχει 

εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής 

δαπάνης. 

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, την με αριθμό 11/2018 μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  υπ  αριθμ  11/2018  μελέτη  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 

προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  2018»  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  13.500,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%  (3.240,00€),  δηλαδή  συνολικής  δαπάνης 

16.740,00€.

2. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018» ενδεικτικού προϋπολογισμού  13.500,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (3.240,00€), 

δηλαδή συνολικής δαπάνης 16.740,00€. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.

3. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών όπως αυτή έχει οριστεί με την με αριθμό 7/2018 

ΑΔΣ 

4. Ψηφίζει τη δέσμευση ποσού 13.500,00€ και 3.240,00 από τους Κ.Α. 13-01-00-0017 

& 54-02-02-0123 αντίστοιχα η οποία και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 71/21-03-2018

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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