
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/29-10-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 148/2015 Θέμα: «Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 
την υποβολή προσφορών προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
να  προβεί  σε  αγορά  κτηρίου  στέγασης  των  υπηρεσιών 
της».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 

Οκτωβρίου  2015  ημέρα  Πέμπτη  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.  3760/23-10-2015 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ  (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Καραμβαλάση Γεωργία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  9o θέμα  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, ….».

Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 1 του κατά ως άνω νόμου «Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και  

αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την  

διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας  

πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά  

των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος»

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  191  ΤΟΥ  Ν.  3463/20016  «  …  Ειδικά  στην 

περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και  

Κοινοτήτων  απαιτείται  η  εκτίμηση  της  αγοραίας  αξίας  του  από  το  Σώμα  Ορκωτών  Εκτιμητών  ως  

προϋπόθεση  για  την  κατάρτιση  της  σύμβασης  μεταβίβασης  της  κυριότητας,  το  Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  
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Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να  

κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και  

να αποφασίσει την απευθείας αγορά…».  

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, προκειμένου στην αλλαγή οικήματος στέγασης  των 

υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λόγω μη κάλυψης των αναγκών της (στενότητα, ανεπάρκεια χώρου 

κακές  συνθήκες  εργασίας),  κρίνεται  αναγκαίο  σε  πρώτη φάση η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  να προβεί  σε 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά κτηρίου, η οποία ενδείκνυται λόγω των 

χαμηλών  τιμών  που  επικρατούν  στην  αγορά  ακινήτων,  ώστε  αφενός  να  προσέλθουν 

ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα διαθέτουν οικήματα κατάλληλα για την στέγαση των υπηρεσιών 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αφετέρου η υπηρεσία να έχει την δυνατότητα να διερευνήσει και  να ελέγξει τα 

στοιχεία  των  οικημάτων  αυτών   (στατικά,  καταλληλότητα  χώρου,  ιδιοκτησιακή  κατάσταση 

κ.λ.π.)  και τελικώς να επιλέξει  το καταλληλότερο το οποίο θα μπορεί μελλοντικά να στεγάσει 

τις υπηρεσίες της.

Έθεσε  στη  συνέχεια  υπόψη  την  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.  που  αφορά  τις  Τεχνικές 

Προδιαγραφές οι οποίες έχουν ως εξής: 

« 1. Να γειτνιάζει  στον οικισμό Θέρμης

2. Να είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών

3. Να υφίσταται επαρκής χώρος στάθμευσης

3. Να είναι νόμιμοι οι χώροι της κύριας χρήσης καθώς και οι βοηθητικοί.

4.  Η  έκταση  του  χώρου  -ενδεικτικά-  κύριας  χρήσης  να  είναι  600-800  m²  των 

βοηθητικών 400-600 m² αντίστοιχα.

5. Να υπάρχουν ελεύθερα δομήσιμα μέτρα για πιθανή επέκταση (προαιρετικά)»

Η δαπάνη αγοράς του κτηρίου εκτιμάται στις 400.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. η οποία θα 

βαρύνει  κατά  150.000,000  τον  προϋπολογισμό  έτους  2015  και  κατά  250.000,00€  τον 

προϋπολογισμό έτους 2016.

Ως εκ τούτου κρίνεται  αναγκαία  η λήψη εξ  αρχής  απόφασης  από  το  Δ.Σ.  για  την 

πρόθεση  αγοράς  κτηρίου  και  την  συνεπαγομένη,  στα  πλαίσια  της  διαφάνειας  και  της 

οικονομικότητας, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η αγορά του κτηρίου λόγω της ιδιαιτερότητας των χαρακτηριστικών του, θα γίνει με τη 

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006.

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, τις ισχύουσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Κρίνει θετικά την πρόθεση αγοράς κτηρίου, η οποία ενδείκνυται λόγω των χαμηλών 

τιμών  που  επικρατούν  στην  αγορά  ακινήτων,  για  τη  στέγαση  των  υπηρεσιών  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
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2. Εγκρίνει την κατά αρχάς έρευνα για την αγορά κτηρίου και έκδοση στα πλαίσια της 

διαφάνειας και της οικονομικότητας, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα 

με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο 

εισηγητικό μέρος της απόφασης.

3. Η δαπάνη  η  οποία  εκτιμάται  στο  ποσό  των  400.000,00€  πλέον  του  αναλογούντος 

Φ.Π.Α. δει κατά το δυνατό να μην υπερβαίνει αυτό, και θα βαρύνει  τους Κ.Α. 11-00-

00-0000  &  54-00-01-0023  κατά  το  ποσό  των  150.000,00€  &  34.500,00€ 

προϋπολογισμού έτους 2015 αντίστοιχα και κατά 250.000,00€ & 57.500,00€ τους Κ.Α. 

11-00-00-0000 & 54-00-01-0023 προϋπολογισμού έτους 2016. 

4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης.

5. Ορίζονται, ως Επιτροπή διεκπεραίωσης της παραπάνω διαδικασίας και αξιολόγησης κατά 

την α φάση οι κ. Πονερίδης Παναγιώτης  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, Καραουλάνης 

Δημήτριος  Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ.,  Πασιά  Θεοδώρα Δ/ντρια  Τεχνικής  Υπηρεσίας  και 

Κωστίκα Μαρία Δ/ντρια Δ/κων και Οικ/νομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.    

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 148/29-10-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 7ΩΑΚΟΛΖΛ-Η9Ν


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

		2015-11-13T14:46:19+0200
	Athens




