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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/16-04-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 100/2019 Θέμα:  Έγκριση  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με 

τίτλο  :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  16 

Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη 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. 1863/11-04-2019 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. Σαμαράς Σωκράτης

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος Καλαμπίδης Δημήτριος
4. Δημητρίου Δημήτριος Πιστέλας Ευστάθιος
5. Κουσούλης Γεώργιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

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.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα (1) θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης και  πρότεινε να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής. Το 
θέμα αφορά την έγκριση της προμήθειας ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού το οποίο 
αφενός εκ παραδρομής παραλείφτηκε η συμπερίληψη του στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης 
αφετέρου θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανωτέρω προμήθεια καθώς 
υπάρχει  επιτακτική  ανάγκη  για  την  χρήση  των  υλικών  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  ομαλή  ροή 
υδροδότησης των πολιτών.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1o θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει: Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και  

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις  

προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες…» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 «Το Διοικητικό 

Συμβούλιο  διοικεί  την  επιχείρηση, διαχειρίζεται  την  περιουσία  και  τους  πόρους  αυτής  και  
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αποφασίζει  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  στην  επιχείρηση,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  στον  

Ν.1069/80. ….».

Ο Πρόεδρος είπε ότι, λόγω των ηλεκτρολογικών βλαβών που προκύπτουν στα αντλιοστάσια 

της ΔΕΥΑΘ, πρέπει η υπηρεσία να προβεί άμεσα στην αποκατάστασή τους, ως εκ τούτου κρίνεται 

αναγκαία  η  διενέργεια  προμήθειας  ηλεκτρολογικού  &  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού.  Στη  συνέχεια 

έθεσε  υπόψη των μελών εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΝ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 7.020,89€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικής δαπάνης 8.705,90€.

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, β) του Ν. 3463/2006, γ) του Ν. 3852/2010, δ) του 

Ν. 3861/2010, ε)του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει: 

1.  Την  έγκριση  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ενδεικτικού συνολικού 

προϋπολογισμού επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ και ογδόντα εννέα  λεπτών (7.020,89€) πλέον 

του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και οκτώ χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών 

(8.705,90€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 

3.  Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού ως εξής: 486,86€ από τον Κ.Α. 13-01-00-0002, 880,18€ 

από τον Κ.Α. 13-01-00-0001, 2.288,77€ από τον Κ.Α. 26-02-00-0003, 3.365,08€ από τον 

Κ.Α. 26-02-00-0002, 328,09€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 & 1.356,93€ από τον Κ.Α. 54-

02-02-0223, προϋπολογισμού έτους 2019. 

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 και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την  έγκριση  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΝ.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ενδεικτικού  συνολικού 

προϋπολογισμού επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ και ογδόντα εννέα  λεπτών (7.020,89€) πλέον 

του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  οκτώ  χιλιάδες  επτακόσια  πέντε  ευρώ  και  ενενήντα  λεπτών 

(8.705,90€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 

3.  Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού ως εξής: 486,86€ από τον Κ.Α. 13-01-00-0002, 880,18€ από 

τον Κ.Α. 13-01-00-0001, 2.288,77€ από τον Κ.Α. 26-02-00-0003, 3.365,08€ από τον Κ.Α. 

26-02-00-0002, 328,09€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 & 1.356,93€ από τον Κ.Α. 54-02-02-

0223, προϋπολογισμού έτους 2019. 
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.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 100/16-04-2019

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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