
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/14-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 12/2020 Θέμα:  « Ανάθεση  προμήθειας  αντιδραστηρίων  χημικού 

εργαστηρίου έτους 2019».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 14 

Φεβρουαρίου  2020  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μ.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’ αριθμ. 561/10-02-2020 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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (προσήλθε στη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε στη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Δημητρίου Δημήτριος 5. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, 
για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o 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…».  

Ομοίως, 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…» 

Στα πλαίσια της πραγματοποίησης της παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού 

του Δήμου Θέρμης από το Εργαστήριο της Επιχείρησης κρίνεται αναγκαίο η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προβεί 

στην προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2019»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  10.555,49€  πλέον  ΦΠΑ 

24%,  δηλαδή  συνολικής  δαπάνης  13.088,81  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην  με  αριθμό 
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15/2019 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..  Με την με αριθμό 263/2019 απόφαση του Δ.Σ.  εγκρίθηκε  η 

εκτέλεση της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφορά της εταιρείας «HACH 

LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998764924 και έδρα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ και με 

προσφερόμενη  τιμή  10.519,10€  πλέον  Φ.Π.Α.  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  με  τίτλο: 

«Προμήθεια αντιδραστηρίων χημικού εργαστηρίου έτους 2019»

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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  :  «Προμήθεια  αντιδραστηρίων χημικού 

εργαστηρίου έτους 2019», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό  15/2019 μελέτη της Τ.Υ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην επιχείρηση «HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998764924 και 

έδρα  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ  3,  ΧΑΛΑΝΔΡΙ  και με  προσφερόμενη  τιμή  10.519,10€ πλέον  Φ.Π.Α.  για  το 

σύνολο της προμήθειας.

2. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στους Κ.Α.  24-02-00-0019  & Κ.Α. 54-02-02-

0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους έχει διενεργηθεί η αντίστοιχη δέσμευση.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 5/2020 Α.Δ.Σ. όπως αυτή 

κάθε φορά ισχύει.

Μειοψήφησε  το τακτικό  μέλος  του Δ.Σ.  κ.  Ιωσηφίδης  Ιωάννης,  ο  οποίος  σημείωσε  ότι 
διαφωνεί καθώς δεν υπήρχε άνω των μία προσφορών.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 12/14-02-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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