
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/08-05-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 114/2018 Θέμα:  Έγκριση  προεκτίμησης  αμοιβής  για  τη  μελέτη 

'Σύνταξη  /  επικαιροποίηση  Γενικών  Σχεδίων  Ύδρευσης, 
(MASTERPLANS) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφαλείας Νερού'.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 Μαΐου 

2018  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00  μ.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’  αριθμό  1749/03-05-2018  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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Φωτιάδης Αθανάσιος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  -  Πλαίσιο  για  τα  νερά  (οδηγία 

2000/60/ΕΕ,  η  οποία  έχει  ενσωματωθεί  στο  Εθνικό  δίκαιο  με  τον  Ν.3199/2003  και  το 

Π.Δ.51/2007)  η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκλήρωσε την 

κατάρτιση  των  αρχικών  Σχεδίων  Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  (ΣΔΛΑΠ)  των 

Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας.
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Η σκοπιμότητα  της  μελέτης  προκύπτει  από  την  υποχρέωση  σύνταξης  Γενικών  Σχεδίων 

Ύδρευσης (masterplan) και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.), μετά την ολοκλήρωση -από την 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος και  Ενέργειας- της κατάρτισης των αρχικών 

Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) 

της χώρας και η οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 

Μακεδονία» της δραστηριότητας με τίτλο  «Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης 

(Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού». 

Τα  γενικά  σχέδια  ύδρευσης  (masterplans)  περιλαμβάνουν  καταγραφή  ορθολογικών 

αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του 

Δήμου  με  στόχο  την ποσοτικά  αξιόπιστη,  ποιοτική  και  περιβαλλοντικά  ασφαλή  και  οικονομικά 

πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού.

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) προσεγγίζουν την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από 

την πηγή του νερού έως τη βρύση του καταναλωτή εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων 

ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Προκειμένου στην  υλοποίηση:  α)  Των γενικών  σχεδίων ύδρευσης  (master  plans)  που 

περιλαμβάνουν την καταγραφή ορθολογικών αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών 

διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Θέρμης και β)των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 

(Σ.Α.Ν.) που προσεγγίζουν την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως τη 

βρύση  του  καταναλωτή  κρίνεται  αναγκαία  η  εκπόνηση  υδραυλικής,  γεωλογικής  και 

περιβαλλοντικής μελέτης.

Για  το  λόγο  ότι,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  αδυνατεί  στη  σύνταξη  της 

ανωτέρω μελέτης  (σχετ.:1707/2-5-18)  και  αντίστοιχα  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Θέρμης 

(σχετ.:15231/2-5-18), κρίνεται αναγκαίο εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με το  άρθρο 

328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 

του Ν. 4412/2016,  να γίνει η ανάθεση της σε ιδιώτη μελετητή  ή μελετητικό γραφείο, 

• κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, του Άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του Ν. 

4412/2016 και η δαπάνη προεκτιμάται στο ποσό των  12.742,75€  με απρόβλεπτα 15% πλέον 

ΦΠΑ. 

• κατηγορίας 20 ‘Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές’, 

του  Άρθρου  2   του  Ν.  4412/2016  και  η  δαπάνη  προεκτιμάται  στο  ποσό  των  2.088,97€ με 

απρόβλεπτα 15% πλέον ΦΠΑ..

• κατηγορίας  27 Περιβαλλοντικές  Μελέτες,  του Άρθρου 2 του Ν.  4412/2016 και  η 

δαπάνη προεκτιμάται στο ποσό των 5.013,54€ με απρόβλεπτα 15% πλέον ΦΠΑ..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών 

α) την υπ αριθμ. 2/2018 μελέτη, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο 

«Σύνταξη  /  επικαιροποίηση  Γενικών  Σχεδίων  Ύδρευσης  (Master  Plans)  και  υλοποίηση Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού» σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη σύνταξης της εκτιμάται στο ποσό 

των  δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε  ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (19.845,26€) 
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πλέον ΦΠΑ

β) την εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. για την 

- έγκριση  της  με  αριθμ.  2/2018  μελέτη  προεκτίμησης  αμοιβής  με  τίτλο  «Σύνταξη  / 

επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού» ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή  ή μελετητικό γραφείο 

 κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, 

 κατηγορίας 20 ‘Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές’, 

 κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες, του Άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 

σύμφωνα με το  άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  των 

άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016  

- έγκριση των όρων της σύμβασης

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.  

 Σύμφωνα με το αρθρ.5 παρ. ε) του Ν. 1069/80 το «Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί 

αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει, 

- έγκριση της με αριθμ. 2/2018 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής  με τίτλο  «Σύνταξη / 

επικαιροποίηση  Γενικών  Σχεδίων  Ύδρευσης  (Master  Plans)  και  υλοποίηση  Σχεδίου  Ασφάλειας 

Νερού» ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή  ή μελετητικό γραφείο, 

 κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, 

 κατηγορίας 20 ‘Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές’, 

 κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες, του Άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 

σύμφωνα με το  άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  των 

άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016  

- έγκριση των όρων της σύμβασης

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θα 

βαρύνει  τους  Κ.Α.  15-90-18-0026  & 54-02-02-0123  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 

2018 όπου θα υπάρξει αντίστοιχη πίστωση.

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 και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την  υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής μελετητή για την 

μελέτη  με  τίτλο  Σύνταξη  /  επικαιροποίηση  Γενικών  Σχεδίων  Ύδρευσης  (Master  Plans)  και 

υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού» 

2. Αποδέχεται την  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και 
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2.1 Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  της  εν  λόγω  μελέτης  σε  ιδιώτη 

μελετητή  ή μελετητικό γραφείο 

 κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, 

 κατηγορίας 20 ‘Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές’, 

 κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες, του Άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 

σύμφωνα με το  άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  των 

άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016  

2.2 Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης

3. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θα 

βαρύνει τους Κ.Α. 15-90-18-0026 & 54-02-02-0123 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018.

4. Εγκρίνει τη δέσμευση ποσού 19.845,26€ & 4.762,86€ από τους Κ.Α. 15-90-18-0026 & 54-02-

02-0123 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

Μειοψήφησαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και κ. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 114/08-05-2018

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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	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

