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Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 9/2017 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 

Αριθμός απόφασης: 87/2017 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική 

μελέτη για ανόρυξη αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον τομέα Ε της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. Δολίχης)» 

 

Στην Ελασσόνα σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:30 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ελασσόνας, συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου με 

Α.Π. 2018/26-10-2017. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) 

μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:   

 

Παρόντα μέλη Απόντα μέλη 

1. Σερετίδης Ανέστης, Πρόεδρος 1. Σδάνης Γεώργιος   

2. Κατσαβός Χαρίσιος, Αντιπρόεδρος 2. Μπίσμπας Αντώνιος 

3. Γκούμας Ιωάννης 3. Καραγιάννης Κωνσταντίνος 

4. Κατσίδης Παναγιώτης 4. Ιγγλέζος Κωνσταντίνος 

5. Μουτζίκου Βάϊα 5. Μπαμπάλης Γεώργιος 

6. Τσουκαρέλας Νικόλαος     

 

O Γεν. Διευθυντής της επιχείρησης εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε ότι, η υπηρεσία έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (άρθρο 326 

και 328) προχώρησε τις διαδικασίες για την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο 

«Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον 

τομέα Ε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. Δολίχης)». 

Το πρωτογενές αίτημα έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

με ΑΔΑΜ 17REQ001908357 και η έγκριση της μελέτης (25/2017) - δαπάνης – τρόπου 

εκτέλεσης έγινε με την 79/2017 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ 6ΜΖΦΟΡΣΠ-ΙΧΘ και 

ΑΔΑΜ 17REQ001951674. 

Ζητήθηκαν εγγράφως (Α.Π. 1651-1650-1649 /15-09-2017) κλειστές προσφορές (άρθρο 

120 §3 ν. 4412/16) από τρεις μελετητές. Άτυπη επιτροπή αξιολόγησης (άρθρο 328 ν. 
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4412/16) αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές και από το πρακτικό (Α.Π.1667/19-

09-17) της επιτροπής προκύπτει ότι η συμφερότερη προσφορά (μόνο βάσει τιμής) είναι 

αυτή με Α.Π. 1660/19-09-2017, του κ. Μπέλεση Αλέξανδρου, ο οποίος προσέφερε το 

ποσό των 7.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. με την απόφαση 83/2017 με ΑΔΑ 7HJ1ORSP-443, ανέθεσε 

την εκπόνηση της μελέτης στον ΜΠΕΛΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ η οποία εγκρίθηκε από τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Α.Π. 

12596/156143 από 22-9-17 με ΑΔΑ 6ΝΘΘΟΡ10-8Υ5). 

Η υπηρεσία αιτήθηκε την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο 

(Α.Π. 1708/26-9-2017) ο οποίος δεν τα κατέθεσε εντός της ορισθείσας προθεσμίας. 

Η υπηρεσία με έγγραφό της, Α.Π. 1986/19-10-2017  ζήτησε από τον 2ο μειοδότη, κ. 

Γαϊτανόπουλο Αλέξανδρο (πρακτικό αξιολόγησης με Α.Π. 1667/19-9-2017) να μας 

ενημερώσει αν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης και αν είναι 

να μας υποβάλει βελτιωμένη προσφορά.  

Ο κ. Γαϊτανόπουλος Αλέξανδρος μας υπέβαλε βελτιωμένη προσφορά, ίδια με τον πρώτο 

μειοδότη (Α.Π. 2009/24-10-2017). 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Διευθυντή και μετά από 

διαλογική συζήτηση    

αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για 

ανόρυξη αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον τομέα Ε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. 

Δολίχης)», στον Γαϊτανόπουλο Αλέξανδρο, μελετητή με Α.Μ. 25860 (Α.Φ.Μ. 

138730343, Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Χρυσοχόου 41, Λάρισα), έναντι του ποσού των 

7.000,00 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.).  

Η δαπάνη, να βαρύνει τον κωδικό 16.13.00.0025 του προϋπολογισμού 2017 της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. και θα καλυφτεί από ιδίους πόρους (α.α. 616 με ΑΔΑ ΩΚ42ΟΡΣΠ-ΖΜΧ). 

Εντέλει τον Πρόεδρο για τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την μελέτη 

25/2017 της υπηρεσίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ.: 87/2017 
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Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, έληξε 

η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως 

ακολουθεί. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ακολουθούν υπογραφές 

Γνήσιο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Γεν. Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 

 

Λάζαρος Πάππας 
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