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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 20/07-09-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 225/2021

Θέμα::
«Ανάθεση
μίσθωσης
Μηχανημάτων ΔΕ Μίκρας».

Χωματουργικών

Στη Θέρμη, σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 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. 4169/07-09-2021 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
εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κουσούλης Γεώργιος

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3.
Γαντάς Σπυρίδων
3.
4.
Παπαδάκη Αθηνά
4.
5.
Καρκαλή Μαρία
6.
Δημητρίου Δημήτριος
7.
Ιωσηφίδης Ιωάννης
8.
Λιόλιος Αντώνιος
9.
Χατζηδημητρίου Φανή
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός της ημερήσιας
διάταξης και προτείνει να συζητηθούν αυτά κατά την παρούσα συνεδρίαση. Τα εκτός ημερησίας θέματα
αφορούν α) Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ". Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη διότι επείγει η προμήθεια των
υλικών προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. και να μη διαταραχθεί η
ομαλή υδροδότηση των οικισμών. β) Ανάθεση μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων ΔΕ Βασιλικών. Η
συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε όσο το δυνατό πιο άμεσα να χρησιμοποιηθεί το μισθωμένο
μηχάνημα στη ΔΕ Μίκρας προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα εκκρεμείς βλάβες και επεκτάσεις δικτύων
καθώς δεν επαρκούν τα υφιστάμενα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

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 12 ο 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.
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«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. ..»
Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει: «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..».
Ακολούθως είπε ότι για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών,
αποκαταστάσεων που θα προκύψουν κατά την επισκευή ζημιών στα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
στη ΔΕ Μίκρας, καθώς και επεκτάσεων αυτών κρίνεται αναγκαία η μίσθωση εκσκαφέα- φορτωτή
τουλάχιστον 85 Hp με το χειριστή του, λόγω έλλειψης επαρκών μηχανημάτων και χειριστών
αυτών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
Με την με αριθμό 93/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 29/2021
μελέτη με τίτλο: «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας» προϋπολογισμού
13.200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. δηλαδή συνολικής δαπάνης 16.368,00€, τρόπος
εκτέλεσης της διαδικασίας η απευθείας ανάθεση και η δέσμευση 13.200,00€ & 3.168,00€ από
τους Κ.Α. 64-05-01-0004 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021, όπως
νόμιμα έχει αναληφθεί με την 179/2021 Α.Α.Υ.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Χωματουργικές Εργασίες, με Α.Φ.Μ. 9300907245 και έδρα Κ. Σχολάρι,
Τ.Κ. 57001, με ποσό 13.200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την «Μίσθωση
χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας», σύμφωνα με την με αριθμό 29/2021 μελέτη της
Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της με αριθμό
29/2021 μελέτης με τίτλο: «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας» στην
επιχείρηση ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της
Αν. Γενικής Διευθύντριας, την πρόταση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Μίσθωση χωματουργικών
Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 29/2021
μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην εταιρεία επιχείρηση ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε., Χωματουργικές Εργασίες, με Α.Φ.Μ. 9300907245 και έδρα Κ. Σχολάρι, Τ.Κ. 57001,
με ποσό 13.200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Η εκτέλεση της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
και έως εξαντλήσεως των ωρών και ειδικότερα όπως αναφέρεται στην με αριθμό 29/2021
μελέτη.
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3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται τμηματικά με την παραλαβή κάθε φορά
μέρους της προμήθειας και με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από
τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

4. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και στους Κ.Α. 64-05-01-0004 & Κ.Α. 5402-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία έχει δεσμευτεί με την με
αριθμό ΑΑΥ 179/2021 και η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

5. 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
κατάθεση μίας προσφοράς κατά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20, απόφαση 225/07-09-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

