
 
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 25/2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

             

Σήμερα την 28-12-2017 ημέρα  της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.30 μ.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’αριθμ.5101/21-12-2017 πρόσκλησης του 
Προέδρου, που νόμιμα έχει δοθεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα 
άρθρα  4  και  5  του  Ν.1069/80  και  το  άρθρο  6  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  της 
ΔΕΥΑΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία,  επειδή σε σύνολο 11 τακτικών 
μελών, βρέθηκαν παρόντα  10  μέλη του Συμβουλίου.                  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
   
Χρυσοχόου Αναστασία                                           

Μειμάρογλου Εμμανουήλ                                       

Tσονίδου-Σκεύα  Ελισάβετ  
                   
Πόντικα Μαρία                               
                                       
Ναιτίδης Ιωάννης                                         
  
Θυμιανίδης Κωνσταντίνος                                    

Δραμανίδου Νίκη                                                 Απούσα

Ταλιαντζή Σοφία                                                
                                     
Ξενουδάκης Γεώργιος                                         

Παχίδου Αναστασία                               
                             

   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μυτιληνός Ευάγγελος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 25
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  343/28-12-2017

    Στο 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εγκριση προμήθειας και τρόπου ανάθεσης 
Μηχανήματος εμφακέλωσης λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης», ο Πρόεδρος του 
ΔΣ της  ΔΕΥΑΑ κ.  Ευάγγελος  Μυτιληνός   δίνει  το  λόγο  στον  Γενικό  Δ/ντή  της 
ΔΕΥΑΑ κ. Χρήστο Κακαλή, ο οποίος αναφέρει τα εξής :

            Η  Δ.Ε.Υ.Α.Α.  προκειμένου  να  αποστείλει  στους  πολίτες  πλειάδα 
λογαριασμών  που  εκδίδονται  αποτυπώνοντας  τις  οφειλές  των  καταναλωτών, 
χρησιμοποιεί μηχανή εμφακέλωσης.
           Λόγω της συχνής χρήσης, η μηχανή αυτή παρουσίασε προβλήματα στη 
λειτουργία  της,  με  αποτέλεσμα  να  μην είναι  χρηστική.  Παρά τη προσπάθεια  προ 
μηνών  για  την  επισκευή  της,  δεν  έχει  επανέλθει  η  λειτουργικότητά  της  με 
αποτέλεσμα σήμερα οι περισσότεροι λογαριασμοί να εμφακελώνονται χειρονακτικά 
από υπαλλήλους τις Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και προκαλεί επιπρόσθετα προβλήματα 

στην επιχείρηση καθώς απασχολούνται  υπάλληλοι διαφόρων καθηκόντων ώστε να 

φέρουν εις πέρας την εμφακέλωση χιλιάδων λογαριασμών. 

Κατόπιν  έρευνας,  του  υπευθύνου  του  γραφείου  μηχανογράφησης,  για  την 

αγορά εμφακελωτικού μηχανήματος που να ανταποκρίνεται αρχικά στις ανάγκες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. , στον όγκο των εμφακελώσεων που είναι απαραίτητο να διενεργούνται 

ανά έτος, και στις απαιτούμενες λειτουργίες του μηχανήματος (π.χ. χωρητικότητα, 

διάσταση εγγράφων που εμφακελώνονται, τύπο δίπλωσης, σταθμό τροφοδοσίας),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την κήρυξη της «Intec systems A.E.», συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, 

οδός Πρωτόπαππα 7. Τ.κ. 65404, Καβάλα, ΑΦΜ 999867321 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως 

προσωρινής αναδόχου της προμήθειας ενός μηχανήματος  HEFTER Model SI 3700 

( 2 + ½  stations) with OMR, kit μείωσης θορύβου και μεγάλη έγχρωμη οθόνη 8” , 

ώστε να κληθεί για να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και να καταστεί 

μειοδότης  οριστικός  με  την  με  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  αρ.118 

Ν.4412/2016.

Εκτιμώμενη δαπάνη 13.150,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%€ συνολικά 16.306,00€. Η δαπάνη 

πρόκειται να καλυφθεί από τον ΚΑ 14.02.0006 και από τον 54.00.2823 (Φ.Π.Α) του 

προϋπολογισμού του έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

      Ακολουθεί  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  γνωμών  μεταξύ  των  κ.κ. 
συμβούλων και στη συνέχεια.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Δντού της ΔΕΥΑΑ και το άρθρο 118 
του Ν.4412/2016.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Την  κήρυξη  της  «Intec systems A.E.»,  συστήματα  πληροφορικής  και 

επικοινωνιών, οδός Πρωτόπαππα 7. Τ.κ. 65404, Καβάλα, ΑΦΜ 999867321 

Δ.Ο.Υ.  Καβάλας,  ως  προσωρινής  αναδόχου  της  προμήθειας  ενός 

μηχανήματος  HEFTER Model SI 3700 (  2  + ½  stations)  with OMR,  kit 

μείωσης θορύβου και  μεγάλη έγχρωμη οθόνη 8”  ,  ώστε  να κληθεί  για  να 

καταθέσει  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  και  να  καταστεί  μειοδότης 

οριστικός με την με διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αρ.118 Ν.4412/2016.

2. Εκτιμώμενη δαπάνη 13.150,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%€ συνολικά 16.306,00€. Η 

δαπάνη  πρόκειται  να  καλυφθεί  από  τον  ΚΑ  14.02.0006  και  από  τον 

54.00.2823 (Φ.Π.Α) του προϋπολογισμού του έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

3. Αναθέτει στον κ.Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                         Ακολουθούν υπογραφές
Ε.ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
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