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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/02-06-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 53/2016 Θέμα:  «Έγκριση  των  τευχών  δημοπράτησης  για  την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού από 
το  Κάτω  Σχολαρι  στη  Καρδία,  περιοχή  Τακαν»  και 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  2 

Ιουνίου 2016 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. 1644/27-05-2016 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
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Καλαμπίδης Δημήτριος
4.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Δημητρίου 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 2o 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, ….».

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.» 

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…….» 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σύμφωνα με την οποία προτείνετε η επικαιροποίηση των τευχών Δημοπράτησης  του 

έργου  με  τίτλο  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΑΤΩ  ΣΧΟΛΑΡΙ  ΣΤΗ  ΚΑΡΔΙΑ,  ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΑΚΑΝ» (αριθ. μελ. 11/11-5-2016), προϋπολογισμού  308.943,09€ χωρίς ΦΠΑ., τα οποία είχαν 

εγκριθεί αρχικά με την υπ' αριθ. 29/2014 Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ,  πρόκειται να κατασκευαστούν:

• Kύριος αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 4.589 m που θα συνδέει τη 

δεξαμενή του Κ. Σχολαρίου ‘Ράπταλα’ (υπ’ αριθμ. 1568 δ Κ. Σχολαρίου - παραχώρηση) με 

τη δεξαμενή Τακάν (υπ’ αριθ. 764 Καρδίας).

• Φρεάτιο αεραεξαγωγού, δύο φρεάτια εκκένωσης και  τέσσερα φρεάτια δικλείδων ελέγχου 

και εκκένωσης και ελέγχου με σκοπό τη σωστή λειτουργία του αγωγού 

καθώς  η  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  ΕΠ  Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και 

Αειφόρος Ανάπτυξη  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14.31.34.1  πρόσκλησή της καλεί τους Δήμους ή 

τις ΔΕΥΑ και τους Συνδέσμους να υποβάλουν προτάσεις.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους, ή τις ΔΕΥΑ και τους Συνδέσμους θα 

πρέπει να εμπίπτουν ση θεματική προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 

προστασία  του  περιβάλλοντος  –  προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων  (ΤΣ).»  και 

ειδικότερα στον ειδικό στόχο  «Βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων», 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Μέσω  της  ανωτέρω  πρόσκλησης  δύναται  να  χρηματοδοτηθούν  έργα  αντικατάστασης 

υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε, στα πλαίσια υποβολής πρότασης 

για χρηματοδότηση από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για το 

έργο  :  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ  ΣΤΗ  ΚΑΡΔΙΑ,  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ», 

προϋπολογισμού  308.943,09€  χωρίς  ΦΠΑ,  την  έγκριση  της  επικαιροποίησης  των  τευχών 

Δημοπράτησης  για  την  εκτέλεση  του  έργου  τίτλο  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΑΤΩ 

ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ» και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης τη δημοπρασία με 

ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 

άρθρου 6  του Ν. 3669/08 όπως ισχύει έως σήμερα.

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, την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., τα κατατεθέντα Τεύχη Δημοπράτησης 
και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επικαιροποίηση των τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου τίτλο 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ».

2. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ 

ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ,  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  308.943,09€ χωρίς 

ΦΠΑ.  τη δημοπρασία  με ανοιχτό δημόσιο  διαγωνισμό  κατά το σύστημα προσφοράς με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6  του Ν. 3669/08 όπως ισχύει έως σήμερα.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 53/02-06-2016

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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