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                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          
 

                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 2/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μεσσήνης 
(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) 

 
Αριθμ.Απόφασης:5/2023 
 

  Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. σήμερα την 25/01/2023 ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. κατόπιν της με αρ.πρωτ.187/17-01-
2023 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε δια ζώσης 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης για να συζητήσει και να 
λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι: 
 

1.Δουρούμης Νικόλαος   - Πρόεδρος-  
  2.Γαλιάτσος Δημήτριος   -Aντιπρόεδρος- 

3.Καλοφωλιάς Δημήτριος  
  4.Κοντοθανάσης Σπυρίδων  

5.Μπρατσιάκος Ιωάννης 
6.Ξενόγιαννης Νικόλαος 

  7.Τσερπές Αναστάσιος  
  8.Τσάμης Πέτρος 
  9.Μακαρούνης Κωνσταντίνος  
10.Σταυρόπουλος Παναγιώτης 
11.Bαβαρούτσου Βασιλική 
    
Απόντες από την συνεδρίαση ήταν:    
  Kανένας 
 
H κα.Βαβαρούτσου Βασιλική προσκλήθηκε ως αναπληρώτρια του 
κ.Κουτσοπέτρου Βασιλείου  ο οποίος είχε δηλώσει απών από τη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδριάσεως. 
 
Εισήχθη προς συζήτηση το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
                                       
                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Θέμα:΄΄Εγκριση μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας 
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλαβών έτους 2023»΄΄ 
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 Εισηγούμενος το 4οθέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Γενικός Διευθυντής 
κ.Δημήτριος Λεμπέσης είπε τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
  

 Η υπ΄ αριθμ. 02/2023 μελέτη αφορά τη προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλαβών έτους 2023». 
Η παρούσα μελέτη αφορά  τη προμήθεια υλικών ύδρευσης αναγκαίων για την 
αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης έτους 2023 για τη σωστή λειτουργία των 
δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης. 
   Ο συνολικός  προυπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 73.741,25€  
με Φ.Π.Α.24%. Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι αυτός της 
ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  κ.Δουρούμης 
Νικόλαος ο οποίος ζήτησε από το συμβούλιο να εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 
02/2023 μελέτη «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αποκατάσταση 
βλαβών έτους 2023», η οποία συντάχθηκε  από τον Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. 
κ.Μακαρούνη Κωνσταντίνο, προυπολογισμού 73.741,25€ με Φ.Π.Α.24% και 
να ορίσει ως τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, την ανοικτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  του τις ως άνω εισηγήσεις και: 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
  

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1.Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 2/2023 μελέτη «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για 
αποκατάσταση βλαβών έτους 2023», η οποία συντάχθηκε από τον Πολιτικό 
Μηχανικό Π.Ε. κ.Μακαρούνη Κωνσταντίνο, προυπολογισμού 73.741,25€  με 
Φ.Π.Α.24% . 
2.Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης 
για αποκατάσταση βλαβών έτους 2023», την ανοικτή διαδικασία μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η 
προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.2/2023 μελέτη.   
3.Ψηφίζει πίστωση 73.741,25€ από τον Κ.Α.25.07 με ένδειξη < Aναλώσιμα 
υλικά ύδρευσης >. 
4.Αναθέτει στον πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες                                                                                                                     
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2023 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
  
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
   

 1.ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          
   ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             2.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                           3.ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                                                           4.ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                           5.ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                           6.ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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                                                           7.ΤΣΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
                                                           8.ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                9.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                        10. ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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