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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/17-03-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 62/2020 Θέμα 11o : Ανάθεση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  17 
Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00π.μ. συνεδρίασαν δια περιφοράς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 1082/13-03-2020 αρχική έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
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» 
και την υπ αριθμ. 1112/16-03-2020 επαναληπτική έγγραφη πρόσκληση προκειμένου να οριστεί ο 
νέος  τρόπος  συνεδρίασης  του Δ.Σ.(δια  περιφοράς),  στα  πλαίσια  λήψης  μέτρων αποφυγής  και 
διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, όπου και ορίστηκε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση δεν 
δύναται να πραγματοποιηθεί  δια ζώσης ( άρθρ.10 της ΠΝΠ 55/11-03-2020  και το με αριθμό 
18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτ.).

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον 2/3 των μελών, γιατί σε σύνολο 

έντεκα (11) μελών συμμετείχαν δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 
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κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

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

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…».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια  εισηγούμενη το 11ο θέμα, είπε ότι λόγω  της 

αύξησης των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία οφείλεται στη  διεύρυνση των διοικητικών 
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ορίων που επήλθε με το ν 3852/2010 και του αριθμού των τεχνικών συνεργείων, για την καλύτερη 

λειτουργία της Επιχείρησης, την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας, μεταξύ τεχνικού προσωπικού 

και  Διοίκησης(Πρόεδρος,  Αντιπρόεδρος),  μεταξύ  των  συνεργείων,  μεταξύ  συνεργείων  και 

προϊσταμένων,  μεταξύ  συνεργείων  και  εγκαταστάσεων(αυτόματη  επικοινωνία  γεωτρήσεων  –

δεξαμενών), καθώς και για την άμεση επικοινωνία καταναλωτών και υπηρεσίας(βλάβες ύδρευσης) 

κρίνεται αναγκαία η χρήση κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ

Ομοίως λόγω της χρηστικότητας των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και για τη διασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. αφού αφενός αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις του προσωπικού και επιτυγχάνεται έτσι εξοικονόμηση καυσίμων, αφετέρου υπάρχει 

άμεση ανταπόκριση στα προβλήματα των καταναλωτών, των υδρευτικών εγκαταστάσεων αλλά και 

στη  λειτουργία  και  οργάνωση  των  τεχνικών  συνεργείων,  κρίνεται  αναγκαία  η  ανανέωση  του 

συμβολαίου  κινητής  τηλεφωνίας.  Επιπλέον  τόνισε  ότι  με  την  επικοινωνία  των  υδρευτικών 

εγκαταστάσεων  η  οποία  γίνεται  μέσω  κινητής  τηλεφωνίας,  εξυπηρετείται  η  επικοινωνία 

γεωτρήσεων με δεξαμενές,( κατά πόσο είναι γεμάτες οι δεξαμενές, πότε παρουσιάζονται βλάβες 

κ.λ.π.) και επιτυγχάνεται ενημέρωση των υπαλλήλων ώστε η ανταπόκριση να είναι άμεση και να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση των καταναλωτών.

Με την με αριθμό 17/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση της 

υπηρεσίας  με  τίτλο  «Ανανέωση  του  συμβολαίου  κινητής  τηλεφωνίας»  ενδεικτικού  συνολικού 

προϋπολογισμού 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και τέλη κινητής τηλεφωνίας και 

ειδικότερα  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην  εισήγηση  του  Οικονομικού  Τμήματος  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας η απευθείας ανάθεση και η δέσμευση πίστωσης από 

τους  Κ.Α.  64-04-00-0001&  54-02-02-0623  όπως  έχει  αναληφθεί  με  την  ΑΑΥ  00006.  Στον 

προϋπολογισμό έτους 2021 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

Στη  συνέχεια,  ενημέρωσε  έκαστο  μέλος  για  την  υποβληθείσα  προσφορά της  εταιρείας 

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. , με Α.Φ.Μ. 094493766 και έδρα Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 

ΜΑΡΟΥΣΙ,  Τ.Κ.  15124,  με  ποσό  6.086,52€  με  Φ.Π.Α.  και  τέλη  κινητής  τηλεφωνίας  για  την 

εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο:  «Ανανέωση  του  συμβολαίου  κινητής  τηλεφωνίας»,  όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος 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 της 
Αν. Γενικής Διευθύντριας 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  ανάθεση  των  εργασιών  με  τίτλο  «Ανανέωση  του  συμβολαίου  κινητής 

τηλεφωνίας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στην  εταιρεία  COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.  ,  με  Α.Φ.Μ. 

094493766 και έδρα Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 15124, με ποσό 6.086,52€ με Φ.Π.Α. 

και τέλη κινητής τηλεφωνίας.
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2. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στους Κ.Α. 64-04-00-0001 & 54-02-02-

0623  προϋπολογισμού έτους 2020  υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία έχει 

δεσμευτεί  με  την  με  αριθμό  ΑΑΥ  00006  και  η  οποία  θα  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της 

σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό έτους 2021 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το 

υπόλοιπο του ποσού. 

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 62/17-03-2020
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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