
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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. 218/2014 Θέμα: «Καθορισμός τρόπου της εργασίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΟΜΒΡΙΩΝ  Κ. 

ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν  
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και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  
επιχείρησιν θέματος…»  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, στο Δήμο Θέρμης προκύπτει η ανάγκη συγκρότησης 
φακέλου για τη συλλογή στοιχείων των ομβρίων υδάτων του Κ. Σχολαρίου. 

Η συλλογή των τεχνικών πληροφοριών έχει ως σκοπό την ορθολογική όδευση των ομβρίων 
υδάτων  του  Κ.  Σχολαρίου  προς  το  φράγμα  έτσι  ώστε  να  αποφευχθεί  α)  η   υπερχείληση  των 
φραγμάτων σε αγροτικές καλλιέργειες και παράλληλα β) εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής η 
πιθανότητα πλημμύρων σε παρακείμενες κατοικίες.    

Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη υπηρεσία και το παραδοτέο υλικό θα περιλαμβάνει τις παρακάτω 
εργασίες:

Καταγραφή - μέτρηση  των ροών & σταθμών πλήρωσης του μικρού φράγματος 

Καταγραφή - μέτρηση των ροών & σταθμών πλήρωσης του μεγάλου φράγματος 

Διαστασιολόγηση & ογκομέτρηση των αναφερόμενων φραγμάτων

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  αρθρ.  11  του  Π.Δ.  28/1980(όπως  αυτό 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2623/98 αρθρ.9), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει 
με απευθείας διαπραγμάτευση την εκτέλεση εργασιών.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  13 του άρθρου 20 του Ν.  3731/08,  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 83 του ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  και  την  υπ'  αριθ.  απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) "9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά  
τους  πρόσωπα δημοσίου  δικαίου  και  τα  ιδρύματα  τους  δύνανται  να  αναθέτουν  απευθείας  ή  με  
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις  
του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ  
247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες  
αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Για  την  απευθείας  ανάθεση  απαιτείται  
απόφαση  Δημάρχου  ή  Προέδρου  Κοινότητας,  προέδρου  συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Με  την  με  αριθμό  35130/9-8-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  το  όριο  των 
συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  διαμορφώθηκε  για  την  απευθείας  ανάθεση  στο  ποσό  των 
20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  προτείνει,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  την  ανάθεση 
συγκρότησης  φακέλου  για  τη  συλλογή  στοιχείων  των  ομβρίων  υδάτων  του  Κ.  Σχολαρίου  σε 
εξωτερικούς  συνεργάτες,  καθώς  οι  εργασίες  αυτές  δεν  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  από 
υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λόγω έλλειψης προσωπικού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
λόγω και της μικρής προϋπολογιζόμενης δαπάνης η οποία ανέρχεται σε 7.000,00 € πλέον του ΦΠΑ  

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για τη  συγκρότηση φακέλου για τη συλλογή 

στοιχείων των ομβρίων υδάτων του Κ. Σχολαρίου ώστε να αποφευχθεί α) η υπερχείληση των 
φραγμάτων  σε  αγροτικές  καλλιέργειες  και  παράλληλα  β)  εξαιτίας  του  ανάγλυφου  της 
περιοχής η πιθανότητα πλημμύρων σε παρακείμενες κατοικίες,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 
7.000,00€  πλέον του Φ.Π.Α. 23%, σε εξωτερικούς συνεργάτες.

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.
3. Η διάρκεια εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε ένα μήνα από την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού ανάθεσης.  
4. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2015  και  στον  Κ.Α.  15-05-01-0001  υπάρχει 

εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 20145 έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 218/09-12-2014
          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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