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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  12/24-07-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 113/2014 Θέμα: «Ανάθεση εργασιών τεκμηρίωσης τεχνικών 

φακέλων νέων συνδέσεων αποχέτευσης Τριλόφου 
& Καρδίας»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 24 Ιουλίου 
2014  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. 2617/21-07-2014 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 
6 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Χρυσοχόου Παύλος 3. Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Λεμονάκη Χρύσα 4. Κεσίδη Αναστασία

5
.

Αντωνιάδου Μαρία 5. Χριστοφόρου Γεώργιος

6
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  11o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη 
ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την  
επιχείρησιν  και  διαχειρίζεται  την περιουσίαν και  τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί  
παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος…»  

Προκειμένου στη σύνδεση των κατοικιών με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Οικισμών 
Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης κρίθηκε αναγκαία η τεκμηρίωση των τεχνικών φακέλων 
νέων συνδέσεων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τη σύνδεση των κατοίκων με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στα πλαίσια 
ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Με  την  με  αριθμό  138/2014  απόφαση  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
αποφασίσθηκε η  εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την τεκμηρίωση τεχνικών φακέλων 
νέων συνδέσεων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τη σύνδεση των κατοίκων με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στα πλαίσια 
ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΡΙΛΟΦΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
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− εξέταση τοπογραφικών διαγραμμάτων, αντιστοίχιση αυτών με τα σχετικά σχέδια της μελέτης και 
διαπίστωση (με αυτοψία όπου χρειάζεται) εξυπηρέτησης ή μη εξυπηρέτησης από το υλοποιημένο 
δίκτυο

− ταυτοποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων με την οικοδομική άδεια και το συμβόλαιο που 
προσκομίζονται  ως  δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  έλεγχος  αριθμού  παροχών  που 
κατασκευάστηκαν σε κάθε οικόπεδο (με αυτοψία όπου χρειάζεται)

− υπολογισμό  του  κόστους  σύνδεσης  και  της  ιδιωτικής  διακλάδωσης  που  προκύπτουν  από 
μαθηματικούς τύπους (Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΘ) συναρτήσει των τοπογραφικού σχεδίου 
του κάθε οικοπέδου  σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας - τον επιμερισμό του 
συνολικού ποσού στους συνιδιοκτήτες των οικοπέδων σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών και τα 
συμβόλαια

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  ανάθεση  των  εργασιών  που  απαιτούνται για  την 
τεκμηρίωση τεχνικών φακέλων νέων συνδέσεων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας, έτσι ώστε να 
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνδεση των κατοίκων με το αποχετευτικό 
δίκτυο  ακαθάρτων  στα  πλαίσια  ολοκλήρωσης  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» συγχρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ, στο γραφείο του κ. Τάτση Κώστα ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧ.Τ.Ε.  με ΑΦΜ 116724571 με ποσό ανάθεσης των εργασιών 19.500,00€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  τεκμηρίωση 
τεχνικών  φακέλων  νέων  συνδέσεων  αποχέτευσης  Τριλόφου  &  Καρδίας,  έτσι  ώστε  να 
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνδεση των κατοίκων με το αποχετευτικό 
δίκτυο  ακαθάρτων  στα  πλαίσια  ολοκλήρωσης  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»  στο γραφείο του κ. Τάτση Κώστα  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΜΗΧ.Τ.Ε.  με  ΑΦΜ  116724571  με  ποσό  ανάθεσης  των  εργασιών  19.500,00€  πλέον  του 
αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
− εξέταση τοπογραφικών διαγραμμάτων, αντιστοίχιση αυτών με τα σχετικά σχέδια της μελέτης και 

διαπίστωση (με αυτοψία όπου χρειάζεται) εξυπηρέτησης ή μη εξυπηρέτησης από το υλοποιημένο 
δίκτυο

− ταυτοποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων με την οικοδομική άδεια και το συμβόλαιο που 
προσκομίζονται  ως  δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  έλεγχος  αριθμού  παροχών  που 
κατασκευάστηκαν σε κάθε οικόπεδο (με αυτοψία όπου χρειάζεται)

− υπολογισμό  του  κόστους  σύνδεσης  και  της  ιδιωτικής  διακλάδωσης  που  προκύπτουν  από 
μαθηματικούς τύπους (Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΘ) συναρτήσει των τοπογραφικού σχεδίου 
του κάθε οικοπέδου  σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας - τον επιμερισμό του 
συνολικού ποσού στους συνιδιοκτήτες των οικοπέδων σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών και τα 
συμβόλαια

2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα ενός (1) έτους  από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση κάθε φορά τμήματος των εργασιών.

3. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 19.500,00€ από τον Κ.Α. 61-98-00-0004 και ποσού 4.485,00€ από τον 
Κ.Α. 54-00-29-0023. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από τον λογαριασμό του 80%.

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ. 
    
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 12 απόφαση 113/24-07-2014

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

ΑΔΑ: Ω5Φ6ΟΛΖΛ-ΨΔΦ



                                                                                                  
                                                                                                ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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