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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  19/09-12-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 206/2014 Θέμα:  Έγκριση  Τευχών Δημοπράτησης  για  την εκτέλεση 
του  έργου  με  τίτλο «Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης 
(αντικατάσταση υφιστάμενης) στο 338Α αγροτ. Ν. Ρυσίου» 
και των σχετικών όρων δημοπράτησης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  9 
Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.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. 4393/04-12-2014 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 
8 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1

.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
2

.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρίου Δημήτριος(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
3

.

Χρυσοχόου Παύλος 3 Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

4

.

Καλαμπίδης Δημήτριος

5

.

Αναγνώστου Πασχάλης

6

.

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

7

.

Λεμονάκη Χρυσούλα

8

.

Κεσίδη Αναστασία 

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 τρία 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 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν  
και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  
επιχείρησιν θέματος, ….».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2. του Ν.1069/80 «Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγούμενης 
παραγράφου επιχειρήσεις είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν,  
διοίκησιν  και  λειτουργίαν  των  δικτύων  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως  ακαθάρτων  και  ομβρίων  
υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιοτήτός των.» 
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Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80  παρ.2 περ ε)του Ν.1069/80 
Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως «Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ιδία: Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων ……. Επίσης αποφασίζει περί του τρόπου 
εκτελέσεως των έργων…….» 

Με την με αριθμό 175/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο της 
προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  του  Δήμου  Θέρμης  προκειμένου  να 
υλοποιηθεί το έργο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) στο 338Α αγροτ. 
Ν. Ρυσίου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών Τεύχη Δημοπράτησης για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) στο 338Α αγροτ. Ν. 
Ρυσίου» και σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με  την έγκριση αυτών, 
του  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο  «Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  (αντικατάσταση 
υφιστάμενης)  στο  338Α  αγροτ.  Ν.  Ρυσίου»  προϋπολογισμού  δαπάνης  46.217,00  € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% και των όρων δημοπράτησης προτείνοντας την εκτέλεση 
αυτής με δημοπρασία με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό κατά το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν. 3669/08.

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε:
• Την έγκριση  των  Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου τίτλο «Ανόρυξη 

υδρευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) στο 338Α αγροτ. Ν. Ρυσίου»  και 
των όρων δημοπράτησης

• Τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο  «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση 
υφιστάμενης)  στο  338Α  αγροτ.  Ν.  Ρυσίου»  προϋπολογισμού  δαπάνης  46.217,00  € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% με δημοπρασία με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό 
κατά το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν. 3669/08.

• Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014 ως εξής:
Μεταφέρεται από το αποθεματικό ποσό 38.000,00€ και ενισχύεται το σκέλος των εξόδων 
και ο Κ.Α. 15-01-02-0011 με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Ν. Ρυσίου»

• Την ψήφιση σχετικής πίστωσης από τους Κ.Α. 15-01-02-0011 & Κ.Α. 54-00-01-0023 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.,  τα κατατεθέντα Τεύχη Δημοπράτησης και τις 
ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα
1. Εγκρίνει  τα  Τεύχη Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής 

γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) στο  338Α αγροτ. Ν. Ρυσίου»  και τους σχετικούς 
όρους δημοπράτησης.

2. Καθορίζει  τρόπο  του  έργου  με  τίτλο  «Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  (αντικατάσταση 
υφιστάμενης)  στο  338Α  αγροτ.  Ν.  Ρυσίου»  προϋπολογισμού  δαπάνης  46.217,00  € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%   με δημοπρασία με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό 
κατά το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5  του Ν. 3669/08.

3. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014 ως εξής:
Μεταφέρεται από το αποθεματικό ποσό 38.000,00€ και ενισχύεται το σκέλος των εξόδων 
και ο Κ.Α. 15-01-02-0011 με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Ν. Ρυσίου»

4. Ψηφίζει  σχετική  πίστωση  από  τους  Κ.Α.  15-01-02-0011  &  Κ.Α.  54-00-01-0023  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2014.  Στον  υπό  έγκριση  προϋπολογισμό  οικονομικού 
έτους 2015 έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.
    

      Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 206/09-12-2014

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

       

                                                             ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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