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Από  το  υπ’  αριθμ.   3/  07-03-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 29/2013 Θέμα:«Έγκριση  της  με  αριθμό  3/2013  μελέτης 

προεκτίμησης  αμοιβής  για  την  εκπόνηση  μελέτης  με 
τίτλο  «Τοπογραφικές  μελέτες  ελέγχου  ιδιοκτησίας 
γεωτρήσεων Δ. Θέρμης»».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 4 Μαρτίου 
2013  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 792/04-03-2013 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 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Κουγιάμης Αργύριος

6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

9 Λεμονάκη Χρυσούλα

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 των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του άρθρου 5 παρ. ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ιδία:  Αποφασίζει  περί  αναθέσεως  
συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Προκειμένου στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών που απαιτούνται προκειμένου να ελεγχθεί 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παρακάτω υφιστάμενων γεωτρήσεων:
1.  αρδευτική γεώτρηση Σουρωτής
2. παλαιά αρδευτική γεώτρηση Αγίας Παρασκευής
3. υδρευτική γεώτρηση Σ3 πρώην Συνδέσμου περιοχή Αγ. Παρασκευής  
4. υδρευτική γεώτρηση στο υπ’ αριθμ. 1409 αγροτεμάχιο Δ.Δ. Πλαγιαρίου,
 κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μελέτης.

Για το λόγο ότι, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης αδυνατεί στη σύνταξη 
της ανωτέρω μελέτης (σχετ.: 18082/9-5-12, 3248/25-1-13)  καθώς και  η νεοσύστατη Τεχνική 
Υπηρεσία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  διότι  αφενός  δεν  διαθέτει  επαρκές  προσωπικό  αφετέρου  των 
ειδικοτήτων που απαιτούνται, κρίνεται αναγκαίο η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων  του ν.  3316/2005,  σύμφωνα με την απρ.  2 του αρθρ.  209 του ν.  3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων» να γίνει  η ανάθεση  της σε ιδιώτη μελετητή  ή 
μελετητικό γραφείο Α ή Β πτυχίου,

κατηγορίας  16  Μελέτες  Τοπογραφίας  (Γεωδαιτικές,  Φωτογραμμετρικές,  Χαρτογραφικές, 
Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές), 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών 
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α) την υπ αριθμ.3/2013 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την 
μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης» σύμφωνα με 
την  οποία  η  συνολική  δαπάνη  σύνταξης  της  εκτιμάται  στο  ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα ένα  ευρώ και τριάντα τρία λεπτά( 4.971,33€) χωρίς ΦΠΑ 
β) την εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. για την 

- έγκριση της με αριθμ.3/2013 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο «Τοπογραφικές 
μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης» 

- ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή  ή μελετητικό γραφείο 
Α ή Β πτυχίου,
• για  την τοπογραφική  Μελέτη  κατηγορίας  16  Μελέτες  Τοπογραφίας  (Γεωδαιτικές, 

Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές), του Άρθρου 2 του Ν. 
3316/05 

- έγκριση των όρων της σύμβασης
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.  
 Σύμφωνα με το αρθρ.5 παρ. ε) του Ν. 1069/80 το «Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί 

αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει, 
- την έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2013 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής μελετητή, για την 

μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης» 
- την ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή  ή μελετητικό 

γραφείο Α ή Β πτυχίου,
• για  την τοπογραφική  Μελέτη  κατηγορίας  16  Μελέτες  Τοπογραφίας  (Γεωδαιτικές, 

Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές), του Άρθρου 2 του Ν. 
3316/05 

- έγκριση των όρων της σύμβασης
- Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει  από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-16-00-0048 του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2013.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει  την   υπ’  αριθμ.3/2013 μελέτη  προεκτίμησης  αμοιβής  μελετητή  για  την 

μελέτη με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης» 
2. Αποδέχεται την  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και 
2.1 Εγκρίνει  την  ανάθεση  την  ανάθεση  εκπόνησης  της  εν  λόγω  μελέτης  σε  ιδιώτη 

μελετητή  ή μελετητικό γραφείο Α ή Β πτυχίου,
• για  την τοπογραφική  Μελέτη  κατηγορίας  16  Μελέτες  Τοπογραφίας  (Γεωδαιτικές, 

Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές), του Άρθρου 2 του Ν. 
3316/05 

2.2 Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης
3. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15-16-00-0048 του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2013.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 29/07-03-2013
 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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