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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  υπ’  αριθμ.  15/10-10-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 118/2017 Θέμα:  «Έγκριση  εκτέλεσης  των  εργασιών  απογραφής 
περιουσίας της Υπηρεσίας άρδευσης  του Δήμου Θέρμης με 
σκοπό την εκτίμηση αυτών και  την υπαγωγή τους στην 
περιουσία της  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης βάσει του Ν. 3852/2010 
και του άρθρ. 8& 9 του Ν. 1069/1980»

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

Οκτωβρίου  2017  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.  4232/05-10-2017 

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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Μαρκούδης Γρηγόριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)  
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Φωτιάδης Αθανάσιος
10. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
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  3o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.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 2 παρ 2 της 101/2011 Α.Δ.Σ. Έδρα − Περιοχή Αρμοδιότητας «Η 
περιοχή αρμοδιότητος της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Θέρμης όπως  
αυτός  έχει  προκύψει  από  το  εδάφιο  19.α.12  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  1  του  Ν.  
3852/2010 και ως εκ τούτου περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους οικισμούς των δημοτικών  
ενοτήτων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας.»

Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 5 της ιδίας απόφασης Περιουσία της επιχείρησης
«Στην  περιουσία  της  επιχείρησης  ανήκουν  τα  έργα  ύδρευσης,  άρδευσης  και  

αποχέτευσης  της  περιοχής  αρμοδιότητας  της  επιχείρησης  τα  οποία  εκτελέσθηκαν  ή  θα  
εκτελεσθούν  με  βάση τις  μελέτες  που εγκρίθηκαν  ή  θα εγκριθούν,  όλοι  οι  υπόνομοι  που  
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υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων,  
όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης  
και  οι  μονάδες  επεξεργασίας  πόσιμου  ύδατος  και  υγρών  αποβλήτων  καθώς  και  ο  
κεφαλαιουχικός εξοπλισμός των συγχωνευομένων επιχειρήσεων που αναφέρονται στη παρ. 1  
του  άρθρου  1  του  παρόντος  και  γενικά  όλη  η  κινητή  και  ακίνητη  περιουσία  των  
συγχωνευομένων επιχειρήσεων».

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  ν  1069/80 «Επιμέλεια  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχειρήσεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας περί ής αι διατάξεις του  
άρθρ. 8 εντός 6μήνου από της συστάσεως της, προς τον σκοπόν καθορισμού του ενεργητικού  
και παθητικού της επιχειρήσεως.»

Έχοντας  υπόψη τα παραπάνω,  κρίνεται  αναγκαία  η  απογραφή της  περιουσίας  της 
υπηρεσίας ΑΡΔΕΥΣΗΣ  των πρώην Δήμων  λόγω της υπαγωγής  αυτής στην αρμοδιότητα της 
ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ βάσει των διατάξεων του ν 3852/2010 με σκοπό την εκτίμηση αυτής και την 
υπαγωγή της στην περιουσία της  Δ.Ε.Υ.Α..

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  εκτέλεση  των  εργασιών  αυτών  απαιτεί  εξειδικευμένες 
τεχνικές γνώσεις και μέσα  κρίνεται απαραίτητο η απογραφή της περιουσίας να γίνει  από 
εξωτερικό  συνεργάτη-ιδιώτη  καθώς  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  προσωπικό  με 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και μέσα ώστε να ανταποκριθεί  στις απαιτήσεις εκτέλεσης 
των εργασιών αυτών.

Η καταγραφή και  εκτίμηση θα αφορά το σύνολο των οικισμών  των πρώην δήμων 
Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας και θα περιλαμβάνει: 1. Δίκτυο Άρδευσης, 2. Αντλιοστάσια, 3. 
Δεξαμενές, 4. Αγωγούς σύνδεσης γεωτρήσεων με τις δεξαμενές.

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  των  εργασιών  ανέρχεται  σε  4.000,00€  πλέον  του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 18-03-01-0017 & Κ.Α. 54-02-02-0123. Ο 
χρόνος παράδοσης των εργασιών προτείνεται η 30-12-2017.

Λόγω του μικρού ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και προκειμένου αυτή να 
ολοκληρωθεί όσο το δυνατό σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί αυτή να ανατεθεί με τη 
διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.

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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών απογραφής της περιουσίας της υπηρεσίας ύδρευσης 
του πρώην Δήμου Βασιλικών με σκοπό την εκτίμηση αυτών και την υπαγωγή τους στην 
περιουσία της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης βάσει  του Ν.  3852/2010  και του άρθρ. 8& 9 του Ν. 
1069/1980.

2. Η καταγραφή και εκτίμηση θα αφορά το σύνολο των οικισμών των πρώην δήμων Θέρμης, 
Βασιλικών  και  Μίκρας  και  θα  περιλαμβάνει:  1.  Δίκτυο  Άρδευσης,  2.  Αντλιοστάσια,  3. 
Δεξαμενές, 4. Αγωγούς σύνδεσης γεωτρήσεων με τις δεξαμενές.

3. Εγκρίνει η εκτέλεση των εργασιών να γίνει από εξωτερικό συνεργάτη-ιδιώτη.
4. Καθορίζει  τρόπο  εκτέλεσης  των  εργασιών  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και 

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
5. Ψηφίζει τη ψήφιση ποσού 4.000,00€ & 960,00€ αντίστοιχα από  τους  Κ.Α. 18-03-01-0017 

& Κ.Α. 54-02-02-0123. 

6. Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται η 30η-12-2017.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 118/10-10-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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