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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                         

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ  33 
 

                                        Από  το  7ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    13-03-2018  
 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Καταγραφή ενδείξεων και ελέγχου της κατάστασης 

υδρομέτρων στις Δ.Ε. Ν. Βύσσας, Κυπρίνου, Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας». 

 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε 

τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας 

στα γραφεία της, κατόπιν της υπ’ αριθ. 300/08-03-2018, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου 

της, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ. 

1.  ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ                                   2.   ΤΟΝΙΔΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3.  ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗ   ΓΕΩΡΓΙΟ                                  4.   ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ  ΧΡΗΣΤΟ                

5.  ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                  6.   ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ    

7.  ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ 
 

ΑΠΩΝ:  ΟΥΔΕΙΣ   

Παραβρέθηκε ο  Γ. Διευθυντής της  Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ.  Τριανταφυλλίδης  Πολυχρόνης, σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 3 του ν.1069/80 

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Σταμούδης Αθανάσιος ως 

Γραμματέας του Δ.Σ για την τήρηση των πρακτικών.  

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης,  ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Τσελεμπής 

Δημήτριος,  εξέθεσε στα μέλη του Δ.Σ. τα εξής: 

 Την από 12-02-2018 Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.  στην 

οποία αναφέρεται ότι οι καταμετρήσεις ενδείξεων των υδρομέτρων γίνονται περιοδικά 

σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης πραγματοποιούνται κάθε τρίμηνο στην 

πόλη της Ορεστιάδας και κάθε τετράμηνο στα Δημοτικά Διαμερίσματα των πρώην Δήμων Ν. 

Βύσσας, Κυπρίνου, Τριγώνου. Για την έγκαιρη και έγκυρη καταγραφή των ενδείξεων 

απαιτείται ικανοποιητικός αριθμός καταμετρητών κατανεμημένος ανά γεωγραφική – 

δημοτική ενότητα.  

Επειδή το υπάρχον προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, δεν επαρκεί πλέον για την 

καταμέτρηση συνολικά 25.000 υδρομέτρων, σε ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο 

Ορεστιάδας, σημειώνεται ότι, από τους τέσσερις (4) καταμετρητές έχουν μείνει δύο (2) (ο 

ένας απεβίωσε και ο άλλος βρίσκεται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια από τροχαίο 

ατύχημα) και λόγω των περιορισμών στις προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό,  πρέπει να 

γίνει ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη. 
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 Σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ. 18/22-02-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. εγκρίθηκε η υπ΄ 

αριθ. 5/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και η εκτέλεση της υπηρεσίας «Καταγραφή 

ενδείξεων και ελέγχου της κατάστασης υδρομέτρων στις Δ.Ε. Ν. Βύσσας, Κυπρίνου, Τριγώνου 

του Δήμου Ορεστιάδας» με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016. 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 262/02-03-2018 πρόσκληση της κάλεσε την εταιρεία 

«ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε – ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» να αποστείλει προσφορά για την ανωτέρω 

υπηρεσία.  

 Εισηγούμαι  την απευθείας ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας,  στην εταιρεία «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ 

Ε.Π.Ε – ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με τιμή 0,93 € χωρίς Φ.Π.Α. ανά υδρόμετρο, ήτοι 14.254 

(υδρόμετρα) Χ 0,93 = 13.256,22€ χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 03-03-2018 οικονομική 

προσφορά της.  

 Τον λόγο πήρε ο κ. Μουτουσίδης Γεώργιος, ο οποίος διαφώνησε με την εισήγηση του 

Προέδρου λέγοντας ότι τον έλεγχο των υδρομέτρων πρέπει να τον κάνει η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. διότι 

είναι ζωτικής σημασίας για την Επιχείρηση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν επί του θέματος  

 

                                 

                                  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Έχοντας υπόψη του: 

 Το  Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το άρθρο 328 (Βιβλίο ΙΙ) του Νόμου 4412/2016 

 Την υπ΄ αριθ. 5/2018 μελέτη του Τμήματος Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.  

 Την υπ΄ αριθ. 18/22-02-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

 Την 12-02-2018 Εισηγητική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 18REQ002673350 

 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. πρωτ.: Ο.Υ.-375/15-02-2018 με ΑΔΑ: 
6ΣΨ6ΟΡΥΤ-4Ν3  &  ΑΔΑΜ: 18REQ002673618   

 Την με αριθ. πρωτ.: 262/02-03-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
 Την από 03-03-2018  προσφορά της εταιρείας  «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε – ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

 Τον  Κ.Α. 61-00-0603   προϋπολογισμό οικονομικού  έτους 2018 

Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Μουτουσίδη Γεωργίου    

 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
      Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας «Καταγραφή ενδείξεων και ελέγχου της 

κατάστασης υδρομέτρων στις Δ.Ε. Ν. Βύσσας, Κυπρίνου, Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας»  

στην εταιρεία  «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε – ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΕΠΕ» που εδρεύει στην 

Ορεστιάδα 11ης Διλοχίας Μηχανικού  τηλ. 25520 28042, με Α.Φ.Μ. 998581740, με τιμή 0,93 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ανά υδρόμετρο, ήτοι 14.254 (υδρόμετρα) Χ 0,93= 13.256,22€ χωρίς Φ.Π.Α,  

σύμφωνα με την από 03-03-2018 οικονομική προσφορά της. 
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 Η πίστωση της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ: 61-00-0603   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018. 

 

 Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Τσελεμπή Δημήτριο για την υπογραφή της 

παραπάνω σύμβασης παροχής υπηρεσίας  μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και της εταιρείας 

«ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ Ε.Π.Ε – ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

   

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω: 

          Ακριβές  αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.                            ΤΑ ΜΕΛΗ                         

                                     

                                                                                           

                                                  ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               
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