
ΑΔΑΜ: 18REQ002845072 

[1] 

 

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

ΑΓΑ:ΧΒΚΟΙΕΙ-ΟΒΓ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από ην ππ’ αξηζκ. 6/21-03-2018 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο 

Αριθμ. Απόφ. 71/2018 Θέκα: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 11/2018 κειέηεο κε ηίηιν 

«ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΙΟΓΗΚΗΘΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 2018» 

 
ηε Θέξκε θαη ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζήκεξα 21 

Καξηίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00 κ.κ. ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θέξκεο» ζε 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε κεηά από ηελ ππ’ αξηζκό 1052/16-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Λ.1069/1980 (ΦΔΘ 191 Α71980) πεξί «Θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη 

Απνρεηεύζεσο».  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα νθηώ (8), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα,  

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Πνλεξίδεο Παλαγηώηεο  (Πξόεδξνο) 1. Δπζπκηάδεο Δπζύκηνο 

2. Εειηιίδεο Γηακηαλόο (Αληηπξόεδξνο) 2. Θαιακπίδεο Γεκήηξηνο 

3. Κνζρόπνπινο Κνζρόπνπινο 3. Ιεκνλάθε Υξπζνύια 

4. Υξπζνρόνπ Παύινο   

5. Γεκεηξίνπ Γεκήηξηνο   

6. Καξθνύδεο Γξεγόξηνο   

7. Φσηηάδεο Αζαλάζηνο   

8. ακαξάο σθξάηεο   

θεξύρζεθε από ηνλ Πξόεδξν ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Γ/ληξηα Γηνηθεηηθώλ  & Οηθ. Τπεξεζηώλ θ. Θσζηίθα 

Καξία, γξακκαηέαο ηνπ Γ.. γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

Ο Πξόεδξνο είπε ζηα κέιε όηη ππάξρνπλ ηέζζεξα ζέκαηα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

πξόηεηλε λα ζπδεηεζνύλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θξίλεηαη αλαγθαία 

ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε θαζώο αθνξνύλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο θξίλεηαη αλαγθαίν λα ζπλερηζηνύλ 

ην ζπληνκόηεξν δπλαηό πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εύξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζέκαηα αθνξνύλ:  

α. ηελ εμέηαζε έλζηαζεο επί ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: 

«ΣΑΥΤΓΡΟΚΗΘΔ ΤΠΖΡΔΗΔ- ΟΚΑΓΗΘΖ ΓΗΑΛΟΚΖ ΙΟΓΑΡΗΑΚΧΛ ΤΓΡΔΤΖ». Ζ ζπδήηεζε 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε θαζώο είλαη αλαγθαία ε νκαιή ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ ε 

επηρείξεζε λα απνζηείιεη ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο γεγνλόο πνπ επεξεάδεη 

άκεζα ηα έζνδα ηεο. 
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β. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 11/2018 κειέηεο κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΙΟΓΗΚΗΘΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 

2018». Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο Interreg V-

AGreece - Bulgaria 2014-2020 ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο θαη είλαη απαξαίηεηε ε 

άκεζε εθηέιεζε ηεο. 

γ. Γηαγξαθή Πξνζαπμήζεσλ Ινγ/κσλ Άξδεπζεο 2017 Λ. Ραηδεζηνύ. Ζ παξνύζα ελέξγεηα θξίλεηαη 

αλαγθαία γηα ηελ άκεζε απνζηνιή, εθ λένπ, ινγαξηαζκώλ άξδεπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο άξδεπζεο 

ηεο Σ.Θ. Λ. Ραηδεζηνύ.  

δ. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 1, Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, κε ηίηιν: «Δπηζθεπή  Αλαιπηηθώλ  

πγθξνηεκάησλ Γεσηξήζεσλ & Αληιηνζηαζίσλ Γ.Δ. Θέξκεο Έηνπο 2018». Ζ έγθξηζε ηνπ 

Πξαθηηθνύ θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ζηελ άκεζε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαζώο ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αθνξά θπξίσο επηζθεπέο βιαβώλ ησλ νπνίσλ ε απνθαηάζηαζε 

θξίλεηαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ ηεο Γ.Δ. 

Θέξκεο.  

 

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  ε ζπδήηεζε ησλ εθηόο εκεξεζίαο ζεκάησλ 

 

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

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

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2o ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ζηα κέιε όηη, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.5 ηνπ Λ.1069/80 «Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δηνηθεί 

ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηνπο πόξνπο απηήο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα 

πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε…» Οκνίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ σο άλσ 

λόκνπ, παξ. 2., πεξ. ζη) Εηδηθόηεξα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην: ...απνθαζίδεη γηα ηελ εθπόλεζε 

κειεηώλ, έξγωλ θαη πξνκεζεηώλ θαη εγθξίλεη απηέο, ζύκθωλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 

λνκνζεζία, …» 

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο Interreg V-AGreece - Bulgaria 2014‐2020 ζην 

νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΗ 2018» ην νπνίν ζα είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν παθέην πδξαπιηθήο 

επίιπζεο, δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη πξνζνκνίσζεο πνηνηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1ηνπ άξζξ.328 ηνπ Λ. 4412/2016 «1.Πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή 

θαηώηεξε από ην πνζό ηωλ είθνζη ρηιηάδωλ (20.000) επξώ, ρωξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.» 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ αξηζκ. 11/2018 κειέηε ε νπνία 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 2018», πξνϋπνινγηζκνύ» 

πνζνύ 13.500,00 €, πιένλ ΦΠΑ 24%, 3.240,00 €, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο 16.740,00€. 

Ο Πξόεδξνο έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο α) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1069/1980, πξνηείλεη:  

1. Σελ έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ 11/2018 κειέηεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 2018» ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 13.500,00 €, πιένλ ΦΠΑ 24%, (3.240,00€), δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο 

16.740,00€. 
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2. Σελ έγθξηζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 

2018» ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 13.500,00 €, πιένλ ΦΠΑ 24% (3.240,00€), δειαδή 

ζπλνιηθήο δαπάλεο 16.740,00€. 

3. Σξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνλ απεπζείαο αλάζεζε. 

4. Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ όπσο απηή έρεη νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκό 7/2018 ΑΓ  

5. ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2018 θαη ζηνπο Θ.Α. 13-01-00-0017 & 54-02-02-0123 ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία δεζκεύεηαη θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο.  

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ κε αξηζκό 11/2018 κειέηε θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ 11/2018 κειέηε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 2018» ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 13.500,00€, πιένλ 

ΦΠΑ 24% (3.240,00€), δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο 16.740,00€. 

2. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 2018» 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 13.500,00€, πιένλ ΦΠΑ 24% (3.240,00€), δειαδή ζπλνιηθήο 

δαπάλεο 16.740,00€. κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζε. 

3. Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ όπσο απηή έρεη νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκό 7/2018 ΑΓ  

4. Φεθίδεη ηε δέζκεπζε πνζνύ 13.500,00€ θαη 3.240,00 από ηνπο Θ.Α. 13-01-00-0017 & 54-02-

02-0123 αληίζηνηρα ε νπνία θαη ζα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.  

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

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

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην Πξαθηηθό Λν 6 απόθαζε 71/21-03-2018 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ   ΣΑ ΜΕΛΗ    ΠΙΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                                                  
ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
--------------------------------------------------------------- 

 
ηε Θέξκε ζήκεξα ηελ 22ε ηνπ κελόο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2018 ε ππνγεγξακκέλε Θσζηίθα Καξία, 

Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο ηνηρνθόιιεζα ζην γη’ απηό πξννξηζκέλν κέξνο 

(εμώζπξα) ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο ηελ ππ’ αξηζκ. 71/2018 Α.Γ.. ζρεηηθά κε: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

11/2018 κειέηεο κε ηίηιν «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΙΟΓΗΚΗΘΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 2018». 

 

 

 

Η ηοιτοκόλληζη έγινε μπροζηά ζηοσς μάρησρες ποσ σπογράθοσν : 

1.Καραμβαλάζη Γεωργία 

2.Γκόγκος Παναγιώηης 

 

 Γι’ ασηό ζσνηάτθηκε και σπογράθηκε ηο παρόν αποδεικηικό. 

 

 

 
 
Η ενεργήσασα την τοιτοκόλληση     Οι μάρτσρες 

 

 

       1, 
 
 
 

       2. 
 
 

 

 
                                                 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ &  ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

(Δ.Ε.Τ.Α.) ΘΕΡΜΗ 

ΔΗΜΟΤ  ΘΕΡΜΗ     

----------------------------------------------- 

Καθξπγηάλλε 15Α, Σ.Θ. 57001, ΘΔΡΚΖ  

Σει.:2310460530- Fax:2310460531 

Πιεξνθνξίεο: θ. Θσζηίθα Καξία            


