
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  19/13-07-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 133/2020 Θέμα:  «Έγκριση  της  με  αριθμό  43/2020  μελέτης  με  τίτλο: 

Προμήθεια υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ 

Καρδίας και καθορισμός του τρόπου διενέργειας».

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης 

κεκλισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2968/09-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο 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, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Λιόλιος Αντώνιος
6. Καρκαλή Μαρία
7. Χατζηδημητρίου Φανή

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.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν δύο (2) θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα 
οποία  αφορούν:  α.  στην  έγκριση  των  τευχών  δημοπράτησης  προκειμένου  στην  εκτέλεση  της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου Δ.Ε. Μίκρας» 
η οποία κρίνεται αναγκαίο να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση ώστε να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες της προμήθειας  με σκοπό να εξασφαλιστεί  το συντομότερο δυνατό η επάρκεια του 
νερού  στον  οικισμό  του  Τριλόφου,  β.  ορισμό  υπευθύνου  λογαριασμού για  όλους  τους 
λογαριασμούς των επιχορηγούμενων έργων μέσω του Π.Δ.Ε.. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται 
αναγκαία  καθώς  υπάρχουν  επιχορηγούμενα  έργα  τα  οποία  είναι  σε  εξέλιξη  και  θα  πρέπει  να 
επικαιροποιηθεί ο υπεύθυνος λογαριασμού άμεσα και ειδικά μετά τη σύσταση του νέου Δ.Σ. ούτως 
ώστε να μην κωλύεται η πρόοδος στην απορρόφηση των κονδυλίων.
Εγκρίνεται  ομόφωνα η  συζήτηση  των  εκτός  ημερησίας  διάταξης  θεμάτων  και  η  λήψη  των 
σχετικών αποφάσεων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 1ο 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…».
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Ομοίως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περ.  στ)  παρ.  2  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:  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» 

Για την εξασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων αποθήκευσης νερού ώστε να εξασφαλίζεται η 

επάρκεια του νερού στον οικισμό του Τριλόφου κρίνεται αναγκαία η προμήθεια και τοποθέτηση 

μίας  μεταλλικής  κλειστής  υδατοδεξαμενής,  ύδρευσης χωρητικότητας 600 κ.μ.,  στην Κοινότητα 

Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Θέρμης, ενδεικτικού προϋπολογισμού  54.000,00€ 

πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. δηλαδή συνολικής δαπάνης  66.960,00  €  συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών,

1. η υπ αριθμ. 43/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια  υδατοδεξαμενής  ύδρευσης  Κοινότητας  Τριλόφου  ΔΕ  Μίκρας», 

προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00€) πλέον του αναλογούντος 

Φ.ΠΑ. και εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (66.960,00€)συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%,

2. το σχετικό σχέδιο Διακήρυξης της προμήθειας.

Η Αν. Γενική Διευθύντρια έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και 

τις  σχετικές  διατάξεις  α)  του άρθρου 5 του Ν.  1069/1980,  β)  του Ν.  3463/2006,  γ)  του Ν. 

3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010 και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εισηγείται: 

1. Την  έγκριση  της  υπ  αριθμ  43/2020  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της 

προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  υδατοδεξαμενής  ύδρευσης  Κοινότητας  Τριλόφου  ΔΕ 

Μίκρας»  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  πενήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (54.000,00€) 

πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  εξήντα  έξι  χιλιάδες  εννιακόσια  εξήντα  ευρώ 

(66.960,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδατοδεξαμενής ύδρευσης 

Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας» ενδεικτικού 54.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(12.960,00€)=66.960,00€  συνολικά.

3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στo σχετικό σχέδιο 

Διακήρυξης.

5. Την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

6. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ορίζονται οι κάτωθι 

υπάλληλοι:

 Γεωργακούδης  Κωνσταντίνος  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με  αναπληρωτή  την  κ. 

Πασχαλίδου Παρθένα
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 Καραμβαλάση Γεωργία με αναπληρωτή την κ. Μίχου Αικατερίνη

 Βυρσωκινός Απόστολος με αναπληρωτή την κ. Σφυριδάκη Παρασκευή.

7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι:

 Πασιά Θεοδώρα με αναπληρωτή την κ. Ανδρονικίδου Βαρβάρα

 Ζωντανού Μαρία με αναπληρωτή τον κ. Πραδάκη Παρασκευά

 Λαγγίδης Παναγιώτης με αναπληρωτή τον κ. Λόη Δημήτριο

8. Τη  ψήφιση  της  πίστωσης  ποσού  54.000,00€  από  τον  Κ.Α.  12-01-01-8828και  ποσού 

12.960,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020. 

9. Την έγκριση της δέσμευσης  ποσού 54.000,00€ από τον Κ.Α. 12-01-01-8828 και ποσού 

12.960,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος 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  ο μ ό φ ω ν α

1. Την  έγκριση  της  υπ  αριθμ  43/2020  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της 

προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  υδατοδεξαμενής  ύδρευσης  Κοινότητας  Τριλόφου  ΔΕ 

Μίκρας»  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  πενήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (54.000,00€) 

πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  εξήντα  έξι  χιλιάδες  εννιακόσια  εξήντα  ευρώ 

(66.960,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδατοδεξαμενής ύδρευσης 

Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας» ενδεικτικού 54.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(12.960,00€)=66.960,00€  συνολικά.

3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στo σχετικό σχέδιο 

Διακήρυξης.

5. Την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

6. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ορίζονται οι κάτωθι 

υπάλληλοι:

 Γεωργακούδης  Κωνσταντίνος  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με  αναπληρωτή  την  κ. 

Πασχαλίδου Παρθένα

 Καραμβαλάση Γεωργία με αναπληρωτή την κ. Μίχου Αικατερίνη

 Βυρσωκινός Απόστολος με αναπληρωτή την κ. Σφυριδάκη Παρασκευή.

7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι:

 Πασιά  Θεοδώρα  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με  αναπληρωτή  την  κ.  Ανδρονικίδου 

Βαρβάρα



ΑΔΑ: Ω3Χ6ΟΛΖΛ-6ΨΔ



 Ζωντανού Μαρία με αναπληρωτή τον κ. Πραδάκη Παρασκευά

 Λαγγίδης Παναγιώτης με αναπληρωτή τον κ. Λόη Δημήτριο

8. Τη  ψήφιση  της  πίστωσης  ποσού  54.000,00€  από  τον  Κ.Α.  12-01-01-8828και  ποσού 

12.960,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020. 

9. Την έγκριση της δέσμευσης  ποσού 54.000,00€ από τον Κ.Α. 12-01-01-8828 και ποσού 

12.960,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 133/13-07-2020

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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