
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/13-10-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 216/2020 Θέμα: «Έγκριση  της  βεβαίωσης  οριστικής  ποσοτικής  και 
ποιοτικής  παραλαβής  της  υπηρεσίας,  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-  ΟΜΑΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webwx), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-

2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  4771/09-10-2020 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  που 

επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Γαντάς Σπυρίδων

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος
8. Χατζηδημητρίου Φανή
9. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  

Ομοίως σύμφωνα  με  το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ  2.  «Το Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  ε)  

Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Στη  συνέχεια,  τέθηκε  υπόψη  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  βεβαίωση  οριστικής 

παραλαβής  των  υπηρεσιών  με  τίτλο:  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-  ΟΜΑΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», που υποβλήθηκε για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η  Αν.  Γενική  Δ/ντρια  ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  η  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  με  τίτλο: 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», ανατέθηκε με 
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την με αριθμό 257/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

(ΕΛΤΑ) κατόπιν δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού έναντι του ποσού 36.464,75 ευρώ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Σύμφωνα με το από 5440/19-12-2019 συμφωνητικό κατατέθηκε η με αριθμ 770891 εγγυητική επιστολή 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας 1.823,24 ευρώ, για την καλή και σύμφωνα με το 

ανωτέρω συμφωνητικό εκτέλεση των εργασιών. 

Η επιτροπή παραλαβής, αφού διαπίστωσε ύστερα από ενδελεχή μακροσκοπικό έλεγχο ότι οι εργασίες 

είναι εντός των προδιαγραφών που συνοδεύουν την σύμβαση ανάθεσης των εργασιών προέβη στην 

οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω προτείνει:

α)  την  έγκριση  της  βεβαίωσης  οριστικής  παραλαβής  των  υπηρεσιών  με  τίτλο 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», 

β) την επιστροφή της υπ’ αριθμό: 770891 εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων, αξίας 1.823,24 ευρώ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ). για την καλή 

και σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον έχουν πληρωθεί όλοι 

οι όροι της σύμβασης.

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει  τη  βεβαίωση  οριστικής  παραλαβής  των  υπηρεσιών  με  τίτλο 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-  ΟΜΑΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ»,  όπως 

συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής της προμήθειας.

2. Εγκρίνει  την επιστροφή της υπ’ αριθμό:  770891 εγγυητικής επιστολής του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας 1.823,24 ευρώ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

(ΕΛΤΑ). για την καλή και σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό εκτέλεση των υπηρεσιών, 

εφόσον έχουν πληρωθεί όλοι οι όροι της σύμβασης και εντέλλει την Οικονομική Υπηρεσία για 

τα ανωτέρω.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 216/13-10-2020

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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