
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/10-03-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 46/2015 Θέμα:  «Έγκριση  ανάθεσης  εργασιών  «Μετατόπιση  Αγωγού 

Ύδρευσης από Ιδιοκτησίες εντός Οικισμού Βασιλικών»

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 

Μαρτίου 2015 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. 556/05-03-2015 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. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Αναγνώστου Πασχάλης
7. Κεσίδη Αναστασία
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 εισηγούμενος το 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρ.5 του 

Ν.1069/80 παρ 2. «Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία : ε) Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως  

μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σύμφωνα με την οποία στη περιοχή 'Ξερολάκι' εντός οικισμού των Βασιλικών 

πρόκειται  να  μετατοπιστεί  δίκτυο  ύδρευσης  διατομής  και  πίεσης  Φ90/16  ΑΤΜ  σε  μήκος  222 

μέτρων. Η μετατόπιση κρίνεται απαραίτητη διότι το υφιστάμενο δίκτυο, το οποίο κατασκευάστηκε 

τη δεκαετία  του 1980, διέρχεται  από  ιδιοκτησίες  με  αποτέλεσμα να μην είναι  εφικτό έως και 

σήμερα η εύκολη αποκατάστασή του σε περίπτωση βλαβών.

Επειδή η νέα διέλευση του αγωγού θα γίνεται παράλληλα με την εργολαβία κατασκευής 

των  αποχετευτικών δικτύων των Βασιλικών,  θα χρειαστεί και οριοθέτηση του δρόμου. Επομένως 
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η εργασία της εκσκαφής και τοποθέτησης του αγωγού θα γίνει σύμφωνα με την οριοθέτηση αυτή 

και  θα  γίνει  από  μηχανικό  έργων  υποδομής  -χρησιμοποιώντας  τα  αντίστοιχα  ειδικά  όργανα 

μέτρησης και το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα  επεξεργασίας των μετρήσεων- που δεν διαθέτει 

η υπηρεσία μας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.976,20€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του ν. 4281/2014 «Προσφυγή στη διαδικασία της 

απευθείας  ανάθεσης  επιτρέπεται  όταν  η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης,  χωρίς  Φόρο  

Προστιθέμενης Αξίας  (ΦΠΑ),  είναι  ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι  χιλιάδων (20.000)  

ευρώ…»

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  προσφορά  του  κ.  Τάτση 

Κωνσταντίνου  Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχ/κου Τ.Ε. με ποσό 3.739,89€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών 

«Έγκριση ανάθεσης εργασιών «Μετατόπιση Αγωγού Ύδρευσης από Ιδιοκτησίες εντός Οικισμού Βασιλικών» 

και την  απευθείας ανάθεση αυτών στο γραφείο του κ. Τάτση Κωνσταντίνου  Πτυχιούχου Πολιτικού 

Μηχ/κου Τ.Ε. με ποσό ανάθεσης των εργασιών 3.739,89€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ειδικότερα  οι  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  την  τεχνική  έκθεση   και  η 

αντίστοιχη δαπάνη σύμφωνα με την προσφορά έχουν ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ σε €
1 Οριοθέτηση & Εκσκαφή m 222 3,71 823,62
2 Σωλήνες ΡΕ Φ90 mm/16Α m 222 4,35 965,70
3 Ακραία Φ 90 mm τεμ 6 16,37 98,22
4 Βάνες Φ 80 mm Τεμ 3 116,54 349,62
5 Φρεάτια τύπου κώνος τεμ 3 46,74 140,22
6 Χυτοσιδηρά καλύμματα m 3 146,33 438,99
7 Υδραυλική εργασία m 222 4,16 923,52

Σύνολο    καθαρής αξίας     3.739,89
ΦΠΑ  23% 860,17

Γενικό σύνολο δαπάνης  4.600,06
Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  των εργασιών  «Μετατόπιση  Αγωγού  Ύδρευσης  από  Ιδιοκτησίες  εντός 

Οικισμού  Βασιλικών»  όπως αυτές  περιγράφονται  στο  εισηγητικό  μέρος της απόφασης και 

στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης.

2. Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  των  ανωτέρω  εργασιών  στο  γραφείο  του  κ.  Τάτση 

Κωνσταντίνου   Πτυχιούχου  Πολιτικού  Μηχ/κου  Τ.Ε.  με  ποσό  ανάθεσης  των  εργασιών 

3.739,89€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
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3. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το πέρας των εργασιών η οποία δεν δύναται να 

υπερβαίνει τις 40 ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού ανάθεσης. 

4. Εγκρίνει την ψήφιση και τη δέσμευση ποσού  3.739,89€  από τον Κ.Α. 62-98-04-0028 & 

ποσού 860,1747 από τον Κ.Α. 54-00-29-0023  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

5. Επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών ορίζονται οι :

− κ.  Καραουλάνη  Δημήτριο  Δ.Σ.  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  με  αναπληρωτή  τον  κ 
Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο Δ.Σ..

− και οι υπάλληλοι:
− κ. Πασιά Θεοδώρα  με αναπληρωτή τον κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο.
− κ. Φωτιάδη Αθανάσιο με αναπληρωτή τον κ. Νταλακούδη Δημήτριο

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 46/10-03-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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