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

Από το υπ’ αριθμ.  10/16-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 111/2013 Θέμα:  «Έγκριση  εκτέλεσης  έργου  «Επισκευή 

Αγωγού  Σύνδεσης  Δεξ.  Τακάν  –  Δεξ.  Κοτρώνι 
Δ.Δ. Τριλόφου»».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 16 
Ιουλίου  2013  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 
Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2580/12-07-2013 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 
Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  11  μελών  βρέθηκαν 
παρόντα 9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Κεσίδη Αναστασία

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Τσολάκη Ελευθερία 

4 Κουγιάμης Αργύριος 

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Λεμονάκη Χρυσούλα

8 Χριστοφόρου Γεώργιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. 
Κωστίκα  Μαρία,  γραμματέας  του  Δ.Σ.  για  την  τήρηση  και  σύνταξη  των  πρακτικών  του 
συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι,  με το 
αρθρ.15 του Π.Δ. 171/87  μικρά έργα και εργασίες συντήρησης που η δαπάνη καθενός δεν 
υπερβαίνει  το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα 
λεπτών (5.869,41 €) μπορούν να εκτελεστούν με αυτεπιστασία ή με απευθείας ανάθεση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, στη περιοχή των εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων από 
την δεξαμενή ‘Τακάν’ Καρδίας έως και τη δεξαμενή ‘Κοτρώνι’ του Δ.Δ. Τριλόφου υφίσταται 
κεντρικός αγωγός ύδρευσης διατομής Φ110/16 ΑΤΜ μήκους 2 χιλιομέτρων που υδροδοτεί 
τον  Τρίλοφο  Δήμου  Θέρμης,  ο  οποίος  λόγω  παλαιότητας  χρίζει  ανάγκης  επισκευής  σε 
διάφορα σημεία αυτού και υπολογίζεται ότι πρέπει να αντικατασταθούν τμήματα του δικτύου 
ύδρευσης σε μήκος 150 μέτρων.

 Για τους ανωτέρω λόγους, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση εκτέλεσης του έργου με 
τίτλο: «Επισκευή Αγωγού Σύνδεσης Δεξ. Τακάν – Δεξ. Κοτρώνι Δ.Δ. Τριλόφου»

 Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:
επισκευή κεντρικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων που συνδέει 

τη  δεξαμενή  ‘Τακάν’  Καρδίας  με  τη  δεξαμενή  ‘Κοτρώνι’  του  Δ.Δ.  Τριλόφου.  Θα 
αντικατασταθούν 150 μέτρα αγωγού Φ110/16ΑΤΜ – σύμφωνα με την αρχική προμέτρηση- 
θα γίνουν μηκοτομές για τη διερεύνηση του προβλήματος και θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) 
φρεάτια σε σχήμα κώνου που θα περιλαμβάνουν βάνες και ακραία και θα καλύπτονται από τα 
αντίστοιχα χυτοσιδηρά καλύμματα, καθώς και τέσσερα (4) ταυ & έξι (6) ζιμπώ για την ένωση 
του υφιστάμενου δικτύου με τα νέα τμήματα του αγωγού. Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 4.003,50€ πλέον του ΦΠΑ. Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί στον ανάδοχο 
αναλογικά  με  τις  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν  και  με  την  έκδοση  σχετικού  τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε,
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 την  έγκριση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή Αγωγού Σύνδεσης Δεξ. 
Τακάν – Δεξ. Κοτρώνι Δ.Δ. Τριλόφου»

την  ψήφιση  της  σχετικής  πίστωσης  από  τον  Κ.Α.  62-98-04-0011  οικονομικού 
προϋπολογισμού έτους 2013

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και 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. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επισκευή  Αγωγού  Σύνδεσης  Δεξ.  Τακάν  –  Δεξ. 
Κοτρώνι Δ.Δ. Τριλόφου».

2. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης των εργασιών τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από 
συγκέντρωση προσφορών.

3. Η εκτέλεση του έργου θα αφορά εργασίες επισκευής του κεντρικού δικτύου ύδρευσης 
συνολικού  μήκους  2  χιλιομέτρων  που  συνδέει  τη  δεξαμενή  ‘Τακάν’  Καρδίας  με  τη 
δεξαμενή ‘Κοτρώνι’ του Δ.Δ. Τριλόφου. 

3. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στη Τ.Κ. Τριλόφου  Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες τρία ευρώ κασι 

πενήντα λεπτά (4.003,50€) πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α.
5. Ψηφίζουν την διάθεση της πίστωση ποσού 4.003,50€ από τον Κ.Α. 62-98-04-0011 του 

οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 10 απόφαση 111/16-07-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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