
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  11/04-06-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 140/2018 Θέμα: Ανάθεση διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  04 

Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα 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  2144/30-05-2018  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 επτά(7), 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. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Λεμονάκη Χρυσούλα
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

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 4o 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…».

Τα στερεά μη  επικίνδυνα  απόβλητα που παράγονται  από  κάθε  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας 

Λυμάτων ( λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων, εσχαρίσματα και απόβλητα από την 

εξάμμωση ), όπως και από την Ε.Ε.Λ. Θέρμης, θα πρέπει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις  να  επεξεργάζονται  και  να  διαχειρίζονται  πριν  από   την  τελική  τους  διάθεση  στο 

περιβάλλον.  Καθώς η Ε.Ε.Λ.  Θέρμης δεν διαθέτει  αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασία  στερεών 

αποβλήτων και επομένως δεν μπορεί να προχωρήσει στην τελική τους διάθεση κρίνεται αναγκαία η 

μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα ώστε να υποστούν την απαραίτητη επεξεργασία καθώς 
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και την τελική τους διάθεση. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 

19.850.00€  πλέον του ΦΠΑ 24%.

Με την με αριθμό 111/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση 

της  υπηρεσίας  με  τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΕΛ  ΘΕΡΜΗΣ  2018»  όπως 

αναλυτικά και με τους όρους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  δέκα  εννέα  χιλιάδες  οκτακόσια  πενήντα  ευρώ  (19.850,00€)  πλέον  του 

αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  είκοσι  τέσσερις  χιλιάδες  εξακόσια  δέκα  τέσσερα  ευρώ 

(24.614,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η ανάθεση των εργασιών με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης και η δέσμευση ποσού 13.850,00€ & 3.324,00€ από τους Κ.Α. 64-09-02-

0012 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018. Στον προϋπολογισμό έτους 

2019 θα υπάρξει πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών προσφορά της εταιρείας  INTERGEO 

Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 095329177 και έδρα ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΡΜΗΣ Τ.Κ. 57001, με ποσό 19.850,00€ πλέον 

του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2018»,  όπως αναλυτικά περιγράφεται  στην εισήγηση της Τ.Υ.  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις 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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Εγκρίνει  την  ανάθεση  των  εργασιών  με  τίτλο  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2018», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση της Τ.Υ. 

της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στην  εταιρεία  INTERGEO Ε.Π.Ε.,  με  Α.Φ.Μ.  095329177  και  έδρα 

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΡΜΗΣ Τ.Κ. 57001, και με ποσό ανάθεσης 19.850,00€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.. 

2. Η διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  ορίζεται  σε  ένα  (1)  έτος  από  την  υπογραφή  της 

σχετικής σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη εκτέλεσής της σε αυτό το 

χρονικό  διάστημα.  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  τμηματικά  και  βάσει  των  εργασιών  που 

εκτελούνται.  Η  πληρωμή  του  συμβατικού  ποσού  θα  γίνει  με  την  έκδοση  εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

3. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στους Κ.Α. 64-09-02-0012 & Κ.Α. 54-02-

02-0623  προϋπολογισμού έτους 2018  υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία 

έχει δεσμευτεί με την με αριθμό ΠΑΥ 00042 και η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της 

σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 θα υπάρξει πρόβλεψη για το υπόλοιπο 

του ποσού ανάθεσης.

[2]

ΑΔΑ: 7ΑΖΖΟΛΖΛ-ΔΨΛ



4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 Α.Δ.Σ. όπως 

αυτή κάθε φορά ισχύει.

Μειοψήφησε το μέλο0ς του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο11 απόφαση 140/04-06-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

[3]

ΑΔΑ: 7ΑΖΖΟΛΖΛ-ΔΨΛ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

		2018-06-21T12:39:26+0300
	Athens




