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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/03-08-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 191/2021 Θέμα: Ανάθεση  εκτέλεσης  της  υπ.  αρ.  62/21  μελέτης 
προμήθειας  με  τίτλο:  ’Προμήθεια  και  εγκατάσταση 
τηλεματικού  εξοπλισμού,  λογισμικού  διαχείρισης  και 
διασύνδεσης   με  υφιστάμενο  πρόγραμμα  Τρίτων’»  και 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

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

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 3481/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Γαντάς Σπυρίδων (προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης) 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Ιωσηφίδης Ιωάννης 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Δημήτριου Δημήτριος 4.
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά
7. Χατζηδημητρίου Φανή
8. Λιόλιος Αντώνιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν εννέα θέματα εκτός της ημερήσιας 
διάταξης και προτείνει ενόψει των διακοπών του 15Αυγουστου και τη πιθανότητα μη συγκέντρωση απαρτίας 
αλλά και λόγω των αδειών των υπαλλήλων να συζητηθούν αυτά κατά την παρούσα συνεδρίαση. Τα εκτός  
ημερησίας  θέματα  αφορούν  α)  έγκριση  των  απαιτούμενων  ενεργειών  και  το  δικαστικό  χειρισμό  από 
δυσλειτουργίες  στο  έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΡΙΛΟΦΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  (  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ) σύμφωνα  με  το  ενημερωτικό  σημείωμα  του 
εξουσιοδοτούμενου  δικηγόρου. Η  συζήτηση  του  θέματος  κρίνεται  αναγκαία  καθώς  θα  πρέπει  άμεσα  η 
επιχείρηση  να  προβεί  σε  ενέργειες  προκειμένου  να  επιλυθούν  τα  προβλήματα  στο  ανωτέρω  έργο.  β) 
Ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης Τεχνικών Φακέλων Αποχέτευσης ΔΕ 
Βασιλικών».  Η συζήτηση του θέματος  κρίνεται  επιβεβλημένη  διότι  ήδη  έχουν κατασκευαστεί  τα  δίκτυα 
αποχέτευσης στους οικισμούς της ΔΕ Βασιλικών και προκειμένου να συνδεθούν οι ιδιοκτησίες των ανωτέρω 
οικισμών στο δίκτυο θα πρέπει να συνταχθούν φάκελοι συνδέσεων αποχέτευσης με τη συγκέντρωση όλων 
των απαραίτητων δικαιολογητικών. γ) λήψη σχετικής απόφασης επί της 3509/2021 αίτησης περί τμηματικής 
καταβολής της δαπάνης επέκτασης δικτύου & σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Τριλόφου. Η 
συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε ο εν δυνάμει καταναλωτής να μπορεί άμεσα να συνδεθεί στο 
υδρευτικό δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (αυξημένες θερμοκρασίες). δ) Κατ’ 
εξαίρεση υδροδότηση κατοικίας. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα προκειμένου να υδροδοτηθεί 
κατοικία αναξιοπαθούντα δημότη. ε) Έγκριση της υπ. αρ. 15/21 μελέτης με τίτλο ‘Υπηρεσίες μηχανικών για 
την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση 
του  θέματος  κρίνεται  αναγκαία  καθώς  θα  πρέπει οι διαδικασίες  να  ολοκληρωθούν  το  κατά  το  δυνατό 
συντομότερα ώστε να εξασφαλιστεί  η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και της επιχείρησης και  να μη 
διαταραχθεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. στ) . Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 
‘Προμήθεια  Πλαστικών Σωλήνων και  Εξαρτημάτων Δ.Ε.  Βασιλικών’».  Η συζήτηση του θέματος  κρίνεται 
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επείγουσα  λόγω της  έλλειψης  των υλικών  που  κρίνονται  αναγκαία  για  την  αποκατάσταση  βλαβών.  ζ) 
Έγκριση  σύνδεσης  με  το  αποχετευτικό  δίκτυο  κατοικιών  στην  επέκταση  Τριαδίου  στο  Ο.Τ.  Γ  128.  Η 
συζήτηση του θέματος  κρίνεται  αναγκαία  ώστε άμεσα οι  καταναλωτές  να συνδεθούν στο αποχετευτικό 
δίκτυο.  η)  Ανάθεση  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο:  ’Προμήθεια  και  εγκατάσταση  τηλεματικού 
εξοπλισμού,  λογισμικού  διαχείρισης  και  διασύνδεσης  με  υφιστάμενο  πρόγραμμα  Τρίτων’».  θ)  Ψήφιση 
πίστωσης υπολοίπου σύμβασης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
στο  ΔΔ   Κ.  Σχολαρίου».  Η  συζήτηση  του  θέματος  κρίνεται  επιβεβλημένη  καθώς  εκ  παραδρομής 
παραλήφθηκε κατά την ψήφιση των πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων στις αρχές του έτους 2021 ενώ οι 
εργασίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και θα απαιτηθεί η πληρωμή της δαπάνης. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 8ο θέμα 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 το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ  2. 

«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. ..» 

Ακολούθως είπε ότι προκειμένου στην επίτευξη ασύρματης υδρομέτρησης, κρίνεται αναγκαίο η 

Επιχείρηση  να  προβεί  στην  προμήθεια  τηλεματικού  εξοπλισμού,  λογισμικού  διαχείρισης  και 

διασύνδεσης με το υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων. 

Με την με αριθμό 177/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ αριθμ 62/2021 

μελέτη και οι προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «’Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού 

εξοπλισμού,  λογισμικού  διαχείρισης  και  διασύνδεσης  με  υφιστάμενο  πρόγραμμα  Τρίτων» 

ενδεικτικού  προϋπολογισμού  19.800,00€  πλέον  ΦΠΑ  24%  (4.752,00€),  δηλαδή  συνολικής 

δαπάνης 24.552,00€, αποφασίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας η απευθείας ανάθεση 

και η δέσμευση ποσού 19.800,00€ από τον Κ.Α. 18-03-01-0003 & ποσού 4.752,00 από τον Κ.Α. 

54-02-02-0123, προϋπολογισμού έτους 2021 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με 

αριθμό 215/2021 Α.Α.Υ. 

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η προσφορά της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  Α.Φ.Μ. 999717109  και  έδρα  9οχλμ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  -ΘΕΡΜΗΣ,  Τ.Κ.  57001  και με 

προσφερόμενη τιμή 19.000€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας με 

τίτλο:  «’Προμήθεια  και  εγκατάσταση  τηλεματικού  εξοπλισμού,  λογισμικού  διαχείρισης  και  

διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων»

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 και εγκατάσταση 

τηλεματικού  εξοπλισμού,  λογισμικού  διαχείρισης  και  διασύνδεσης  με  υφιστάμενο 

πρόγραμμα Τρίτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 62/2021 μελέτη της 
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Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην  εταιρεία «LINK TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ. 

999717109 και έδρα 9οχλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Κ. 57001 και με προσφερόμενη τιμή 

19.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας. 

2. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και στους Κ.Α.  18-03-01-0003 & Κ.Α. 54-

02-02-0123 έχει διενεργηθεί η ανάλογη δέσμευση ποσού (σχετική ΑΑΥ 227/2021). Στον 

προϋπολογισμό  έτους  2022  θα  υπάρξει  η  αντίστοιχη  πρόβλεψη  και  δέσμευση  εάν 

απαιτηθεί.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας την αρμόδια επιτροπή έτους 2021 όπως αυτή 
κάθε φορά ισχύει.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την κατάθεση μίας προσφοράς.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18, απόφαση 191/03-08-2021

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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