
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/15-04-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 83/2021 Θέμα: «Ανάθεση  προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής 
ύλης,  μικροαντικειμένων  γραφείου  και  αναλωσίμων  υλικών 
εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)».

Στη Θέρμη, σήμερα 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη 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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

1591/09-04-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ 

(8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Παπαδάκη Αθηνά (συμμετείχε κατά την έναρξη 

του 7ου θέματος)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Ιωσηφίδης Ιωάννης 3. Κουσούλης Γεώργιος
4. Δημήτριου Δημήτριος
5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Καρκαλή Μαρία
7. Γαντάς Σπυρίδων
8. Λιόλιος Αντώνιος

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.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι  υπάρχουν πέντε θέματα εκτός της ημερήσιας  
διάταξης  τα  οποία  αφορούν  α)  την  έγκριση  της  υπ.  αρ.  36/21  μελέτης,  τεχνικών  προδιαγραφών  και  τευχών 
δημοπράτησης,  με  τίτλο :  “Προμήθεια  Ηλεκτροκίνητων  οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης”.  Η  συζήτηση του θέματος 
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα,  στην συνέχεια, υποβολής πρότασης  
επιχορήγησης στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», β) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχής 
των  όρων  συμμετοχής  στο  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης 
Τρίτσης»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Περιβάλλον»  με  τίτλο  «Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους»,-
πρόσκληση  ΑΤ12-  για  την  πράξη  «Προμήθεια  Ηλεκτροκίνητων  οχημάτων  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης».  Η  συζήτηση  του 
θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να υποβάλλει το συντομότερο δυνατό την πρόταση στο 
ανωτέρω πρόγραμμα,  γ)  Έγκριση  Τεχνικών Προδιαγραφών της  υπ’ αριθ.  31/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου να εκκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία θα διενεργηθεί με 
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συνοπτικό   διαγωνισμό,  ώστε  να  διασφαλιστεί  ότι  δεν  θα  προκύψουν  ελλείψεις  του  είδους  στην  υπηρεσία 
λαμβανομένου υπόψη των αργιών του Πάσχα αλλά και του γεγονός ότι υπάλληλοι της Επιχείρησης απασχολούνται  
με  τηλεεργασία  γεγονός  που  καθυστερεί  τις  διαδικασίες,  γ)  ανάθεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια 
γραφικής  ύλης,  μικροαντικειμένων  γραφείου  και  αναλωσίμων  υλικών  εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)».  Η  συζήτηση  του 
θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς εκ παραδρομής παραλήφθηκε κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης και αφετέρου 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάθεσης ώστε να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην επιχείρηση,  
ε) Παράταση εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά στην  Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας 
– προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2020 καθώς εκ παραδρομής δεν έχει συζητηθεί και θα  
πρέπει να διασφαλιστεί άμεσα η υλοποίηση της καθώς αφορά εργατικές παροχές.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων 

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 4ο  θέμα εκτός 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 εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των οικονομικών, 

διοικητικών  και  τεχνικών  υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  την  κάλυψη  των  αναγκών  των 

τμημάτων σε γραφική ύλη, μικροαντικείμενα γραφείου και αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ) 

για  το  έτος  2021,  κρίθηκε  αναγκαία  η  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  γραφικής  ύλης, 

μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)».

Με την με αριθμό 70/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ αριθμ 8/2021 

μελέτη της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια  γραφικής  ύλης,  μικροαντικειμένων  γραφείου  και  αναλωσίμων  υλικών 

εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)».ενδεικτικού  προϋπολογισμού  11.616,75€ πλέον  του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 

και  14.404,77€ συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%,  τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  η 

απευθείας  ανάθεση και  η δέσμευση ποσού  6.100,00€ από τον Κ.Α.  64-08-00-0002 και  ποσού 

1.464,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021 το όποιο έχει 

δεσμευτεί  με  την  ΑΑΥ  15/2021.  Στον  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2022  θα  υπάρξει 

αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού το οποίο θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στις 

αρχές του έτους.

Στη  συνέχεια  τέθηκε  υπόψη  των  μελών  η  προσφορά  της  εταιρείας  «ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.  ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» με Α.Φ.Μ. 094220230 και έδρα Αγίου Δημητρίου 194 Θεσσαλονίκη και με 

προσφερόμενη τιμή 11.616,75€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας με 

τίτλο:  «Προμήθεια  γραφικής  ύλης,  μικροαντικειμένων  γραφείου  και  αναλωσίμων  υλικών  

εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις  κάλεσε το 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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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  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  :  «Προμήθεια γραφικής ύλης, 

μικροαντικειμένων  γραφείου  και  αναλωσίμων  υλικών  εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)»,  όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 8/2021 μελέτη της Διοικητικής και Οικονομικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

με Α.Φ.Μ. 094220230 και έδρα Αγίου Δημητρίου 194 Θεσσαλονίκη και με ποσό ανάθεσης 

11.616,75€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας.

2. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και στους Κ.Α64-08-00-0002 & Κ.Α. 54-02-

02-0623 αντίστοιχα έχει διενεργηθεί η αντίστοιχη δέσμευση (σχετική ΑΑΥ 15/2021. Στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο 

του ποσού το οποίο θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στις αρχές του έτους.

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

κάθε φορά ισχύει.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9, απόφαση 83/15-04-2021

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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