
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/07-03-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 43/2014 Θέμα:  «Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής 

παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση  γεώτρησης Λακκιάς».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 Μαρτίου 
2014 ημέρα Παρασκευή 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. 773/04-03-2014 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 7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη  Χρύσα(προσήλθε  κατά  την 
έναρξη της συζήτησης του τελευταίου 
θέματος)

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3
.

Κουγιάμης Αργύριος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

4
.

Χριστοφόρου Γεώργιος 4. Τσολάκη Ελευθερία

5
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

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 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 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, τις διατάξεις 
του αρθρ. 73 του Ν. 3669/08 ¨Προσωρινή παραλαβή του έργου ¨, «Μετά τη βεβαίωση περάτωσης 
των εργασιών, το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά.»,  «…η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται  
με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή..». 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 ¨Οριστική παραλαβή «Στην 
οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5  
και 6 του άρθρου 73 ….».

Με την με αριθμό 171/2002 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βασιλικών εγκρίθηκε η εκτέλεση 
του έργου με τίτλο  «Αξιοποίηση γεώτρησης Λακκιάς» (αριθμ.  μελέτης 206/2011, αριθμ. έργου 
43/2002) το οποίο ανατέθηκε με την  65/2009 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής μετά από 
πρόχειρο  διαγωνισμό  στον  κ.  Χατζόπουλο  Ιωάννη  Ε.Δ.Ε.  Η  αξία  των  εκτελεσθέντων  εργασιών 
ανήλθε αφαιρούμενης της εκπτώσεως σε 3.780€ πλέον Φ.Π.Α..
          Το παραπάνω έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 01/03/2002.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΛΖΛ-Ρ1Ξ



Από τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας  καθορίζεται ότι ο χρόνος εγγύησης του έργου είναι 
δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών (01-03-2002) από όπου και 
προκύπτει ότι ο χρόνος εγγύησης έχει παρέλθει. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το  13893/οικ.921/21-02-2014 έγγραφό 
της  Γενικής  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Θεσσαλονίκης,  Γραφείο  Δ/κης  και  Τεχ/κης 
Υποστήριξης Δήμων Νομού (πρώην ΤΥΔΚ), η οποία εισηγείται  την έγκριση του  από 20/02/2014 
προσωρινού  και  οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  έργου  «Αξιοποίηση  γεώτρησης 
Λακκιάς»,  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  και το οποίο υπογράφεται από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής αφού διαπίστωσε ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες είναι αυτές 
που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, καθώς και ότι κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους όρους 
της  σύμβασης  παραλαμβάνει  το  έργο  ποσοτικά  και  ποιοτικά.  Η παραλαβή  είναι  προσωρινή  και 
οριστική διότι  έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος των 15 μηνών, το έργο βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση και συντηρείται καλώς.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω 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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  το  από  20/02/2014  πρωτόκολλο  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου 
«Αξιοποίηση γεώτρησης Λακκιάς»,  όπως αυτό συντάχθηκε από τη Γενική Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης, Γραφείο Δ/κης και Τεχ/κης Υποστήριξης Δήμων Νομού (πρώην 
ΤΥΔΚ), και υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

2. Η  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Αξιοποίηση  γεώτρησης  Λακκιάς»,  (αριθμ.  μελέτης 
206/2011, αριθμ. έργου 43/2002) είχε εγκριθεί με την 171/2002 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Βασιλικών  και  ανατέθηκε  με  την   65/2009  απόφαση  της  δημαρχιακής  επιτροπής  μετά  από 
πρόχειρο διαγωνισμό στον κ.  Χατζόπουλο Ιωάννη Ε.Δ.Ε. Η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών 
ανήλθε αφαιρούμενης της εκπτώσεως σε 3.780€ πλέον Φ.Π.Α..

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 43/07-03-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΛΖΛ-Ρ1Ξ


