
ΑΔΑΜ: 19REQ005161516 
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΑΔΑ: 6ΗΜ0ΝΙΕΙ-9ΠΜ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από ην ππ’ αξηζκ. 12/14-06-2019 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο  

Δπηρείξεζεο 

Αριθμ. Απόφ. 135/2019 Θέκα: Έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 9/2019 Κειέηεο θαη ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Ξξνκήζεηα Σπηώλ Δμαξηεκάησλ έηνπο 2019» 

 

 
Πηε Θέξκε θαη ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζήκεξα 14 

Ηνπλίνπ 2019 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 14:00κ.κ. ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

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

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 2751/10-06-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ 

ηνπ Γ.Π. 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 δξεύζεσο θαη 

Απνρεηεύζεσο».  

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

παξόληα ελλέα (9), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα,  

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Ξνλεξίδεο Ξαλαγηώηεο  (Ξξόεδξνο) 1. Ιεκνλάθε Σξπζνύια 

2. Εειηιίδεο Γηακηαλόο (Αληηπξόεδξνο) 2. Δπζπκηάδεο Δπζύκηνο 

3. Κνζρόπνπινο Κνζρόπνπινο   

4. Γεκεηξίνπ Γεκήηξηνο   

5. Πακαξάο Πσθξάηεο   

6. Σξπζνρόνπ Ξαύινο   

7. Ξηζηέιαο Δπζηάζηνο   

8. Θαιακπίδεο Γεκήηξηνο   

9. Θνπζνύιεο Γεώξγηνο   

θεξύρζεθε από ηνλ Ξξόεδξν ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

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

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

Ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ζηα κέιε όηη ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη) παξ. 2 ηνπ άξζξ.5 ηνπ Λ.1069/80 «Εηδηθόηερα ηο Δηοηθεηηθό 

Σσκβούιηο: αποθαζίδεη γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ, έργωλ θαη προκεζεηώλ θαη εγθρίλεη ασηές, 

ζύκθωλα κε ηελ εθάζηοηε ηζτύοσζα λοκοζεζία, θαζώς θαη γηα ηης προδηαγραθές θαη ηολ ηρόπο 

εθηέιεζες ηωλ έργωλ θαη εγθρίλεη ηης απαραίηεηες δαπάλες»  

Νκνίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1069/80 παξ.1 « Το Δηοηθεηηθό 

Σσκβούιηο δηοηθεί ηελ επητείρεζε, δηατεηρίδεηαη ηελ περηοσζία θαη ηοσς πόροσς ασηής θαη 

αποθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ποσ αθορά ζηελ επητείρεζε, ….». 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ΓΔΑ Θέξκεο πνπ αθνξά ζηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο, επεθηάζεηο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο θαζώο θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ 
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ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΡΩΛ 

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΔΡΝΠ 2019», ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 36.216,45€, πιένλ ΦΞΑ 24%, 

8.691,95€, δειαδή ζπλνιηθήο δαπάλεο 44.908,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ, 

1. ηελ ππ αξηζκ. 9/2019 κειέηε ε νπνία αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΣΡΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΔΡΝΠ 2019», πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα έμη ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα 

έμη επξώ θαη ζαξάληα πέληε (36.216,45€) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.ΞΑ. θαη ζαξάληα 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθόζηα νθηώ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

(44.908,40€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%, 

2. ην ζρεηηθό ζρέδην Γηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο. 

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

δηαηάμεηο α) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1069/1980, β) ηνπ Λ. 3463/2006, γ) ηνπ Λ. 3852/2010, δ) ηνπ 

Λ. 3861/2010 θαη ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ..Α.Θ., πξνηείλεη:  

1. Ρελ έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ 9/2019 κειέηεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΡΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΔΡΝΠ 2019» ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα έμη ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα έμη επξώ θαη ζαξάληα πέληε 

(36.216,45€) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.ΞΑ. θαη ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθόζηα 

νθηώ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά (44.908,40€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%, 

2. Ρελ έγθξηζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΡΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ 

ΔΡΝΠ 2019» ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα έμη ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα 

έμη επξώ θαη ζαξάληα πέληε (36.216,45€) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.ΞΑ. (8.691,95 

€)=44.908,40€  ζπλνιηθά. 

3. Ρξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνλ Ππλνπηηθό Γηαγσληζκό θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) 

4. Νη όξνη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ λα είλαη όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηo ζρεηηθό ζρέδην 

Γηαθήξπμεο. 

5. Ρελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

4412/2016.  

6. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ νξίδνληαη νη θάησζη 

ππάιιεινη:  

 Γθόγθνο Ξαλαγηώηεο (Ξ.Δ. Νηθνλνκνιόγσλ) Ξξόεδξνο ηεο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

Γεσξγαθνύδε Θσλζηαληίλν (Ξ.Δ. Σεκηθώλ Κεραληθώλ) 

 Πθπιάθεο Δπζηάζηνο (Γ.Δ. Ρερληηώλ) κε αλαπιεξσηή ηελ θ. Θαξακβαιάζε Γεσξγία (Ρ.Δ. 

Γηνηθεηηθνύ-Ινγηζηηθνύ)  

 Βπξζσθηλό Απόζηνιν (Γ.Δ. Ρερληηώλ)  κε αλαπιεξσηή ηελ θ.  Πθπξηδάθε Ξαξαζθεπή 

7. Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ νξίδνληαη νη θάησζη ππάιιεινη: 

 θ. Εσληαλνύ Καξία (Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ) Ξξόεδξνο ηεο επηηξνπήο κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. 

Αλδξνληθίδνπ Βαξβάξα (Γ.Δ.. Γηνηθεηηθνύ) 

 θ. Ιαγγίδεο Ξαλαγηώηεο (Γ.Δ. Θαηακεηξεηώλ) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Φσηηάδε Αζαλάζην 

(Γ.Δ. Ρερληηώλ)  

 θ. Θσλζηαληηλίδεο Ξέηξνο (Ρ.Δ. Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

Ληαιαθνύδε Γεκήηξην (Γ.Δ. Ρερληηώλ) 
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8. Ρε ςήθηζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 3.000,00€ από ηνλ Θ.Α. 24-02-00-0002 θαη πνζνύ 720,00€ 

από ηνλ Θ.Α. 54-02-02-0223 νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αλακόξθσζε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ θαη ε θαηά ζπλέπεηα 

δέζκεπζε ηνπ. Πηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζα ππάξμεη αληίζηνηρε 

πξόβιεςε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ. 

9. Ρελ έγθξηζε ηεο δέζκεπζεο πνζνύ 3.000,00€ από ηνλ Θ.Α. 24-02-00-0002 θαη πνζνύ 

720,00€ από ηνλ Θ.Α. 54-02-02-0223 νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αλακόξθσζε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ θαη ε θαηά 

ζπλέπεηα δέζκεπζε ηνπ. Πηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζα ππάξμεη 

αληίζηνηρε πξόβιεςε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  
 

1. Ρελ έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ 9/2019 κειέηεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΡΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΔΡΝΠ 2019» ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα έμη ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα έμη επξώ θαη ζαξάληα πέληε 

(36.216,45€) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.ΞΑ. θαη ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθόζηα 

νθηώ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά (44.908,40€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%, 

2. Ρελ έγθξηζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΣΡΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ 

ΔΡΝΠ 2019» ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα έμη ρηιηάδεο δηαθόζηα δέθα 

έμη επξώ θαη ζαξάληα πέληε (36.216,45€) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.ΞΑ. (8.691,95 

€)=44.908,40€  ζπλνιηθά. 

3. Ρξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνλ Ππλνπηηθό Γηαγσληζκό θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) 

4. Νη όξνη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ λα είλαη όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηo ζρεηηθό ζρέδην 

Γηαθήξπμεο. 

5. Ρελ δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

4412/2016.  

6. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ νξίδνληαη νη θάησζη 

ππάιιεινη:  

 Γθόγθνο Ξαλαγηώηεο (Ξ.Δ. Νηθνλνκνιόγσλ) Ξξόεδξνο ηεο επηηξνπήο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

Γεσξγαθνύδε Θσλζηαληίλν (Ξ.Δ. Σεκηθώλ Κεραληθώλ) 

 Πθπιάθεο Δπζηάζηνο (Γ.Δ. Ρερληηώλ) κε αλαπιεξσηή ηελ θ. Θαξακβαιάζε Γεσξγία (Ρ.Δ. 

Γηνηθεηηθνύ-Ινγηζηηθνύ)  

 Βπξζσθηλό Απόζηνιν (Γ.Δ. Ρερληηώλ)  κε αλαπιεξσηή ηελ θ.  Πθπξηδάθε Ξαξαζθεπή 

7. Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ νξίδνληαη νη θάησζη ππάιιεινη: 
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 θ. Εσληαλνύ Καξία (Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ) Ξξόεδξνο ηεο επηηξνπήο κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. 

Αλδξνληθίδνπ Βαξβάξα (Γ.Δ.. Γηνηθεηηθνύ) 

 θ. Ιαγγίδεο Ξαλαγηώηεο (Γ.Δ. Θαηακεηξεηώλ) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Φσηηάδε Αζαλάζην 

(Γ.Δ. Ρερληηώλ)  

 θ. Θσλζηαληηλίδεο Ξέηξνο (Ρ.Δ. Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

Ληαιαθνύδε Γεκήηξην (Γ.Δ. Ρερληηώλ) 

8. Ρε ςήθηζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 3.000,00€ από ηνλ Θ.Α. 24-02-00-0002 θαη πνζνύ 720,00€ 

από ηνλ Θ.Α. 54-02-02-0223 νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αλακόξθσζε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ θαη ε θαηά ζπλέπεηα 

δέζκεπζε ηνπ. Πηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζα ππάξμεη αληίζηνηρε 

πξόβιεςε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ. 

9. Ρελ έγθξηζε ηεο δέζκεπζεο πνζνύ 3.000,00€ από ηνλ Θ.Α. 24-02-00-0002 θαη πνζνύ 

720,00€ από ηνλ Θ.Α. 54-02-02-0223 νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αλακόξθσζε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ θαη ε θαηά 

ζπλέπεηα δέζκεπζε ηνπ. Πηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ζα ππάξμεη 

αληίζηνηρε πξόβιεςε γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ. 

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

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

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην Ξξαθηηθό Λν 12 απόθαζε 135/14-06-2019 

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

 
Πηε Θέξκε ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2019 ε ππνγεγξακκέλε Θσζηίθα Καξία, 

ηνηρνθόιιεζα ζην γη’ απηό πξννξηζκέλν κέξνο (εμώζπξα) ηεο Γ.Δ..Α. Θέξκεο ηελ ππ’ αξηζκ. 

135/2019 Α.Γ.Π. ζρεηηθά κε: Έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 9/2019 Κειέηεο θαη ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα Σπηώλ Δμαξηεκάησλ έηνπο 2019» 

 

Η ηοιτοκόλληζη έγινε μπροζηά ζηοσς μάρησρες ποσ σπογράθοσν : 

1.Γκόγκος Παναγιώηης 

2.Καραμβαλάζη Γεωργία 
 

 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     
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