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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΞΣΙΟΛΖΛ-ΟΚΜ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/16-02-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 33/2018 Θέμα:  «Έγκριση  εκτέλεσης  εργασιών  με  τίτλο  «  Εκσκαφές, 

Αποκατάσταση  Πεζοδρομίων  &  Οδικού  Δικτύου  σε  Δ.  Ε. 
Βασιλικών»»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  16 

Φεβρουαρίου  2018  ημέρα  Παρασκευή  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. 525/12-02-2018 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, 

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

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 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 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.» 

Ομοίως 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, ….».

Για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης & άρδευσης και αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και 

οδικού δικτύου λόγω κατασκευής νέων αγωγών υδροληψίας για την καλύτερη υδροδότηση των 

περιοχών  της  Δ.Ε.  Βασιλικών,  ή  και  εξαιτίας βλαβών  που  προκύπτουν  στα  υπόγεια  δίκτυα 

ύδρευσης της ΔΕ Βασιλικών με αποτέλεσμα οι αγωγοί ύδρευσης να πρέπει αντικατασταθούν ή και 

να μετατοπιστούν, όπου στη συνέχεια απαιτούνται άμεσες και ολοκληρωμένες αποκαταστάσεις & 

συντηρήσεις του οδικού δικτύου, κρίνεται αναγκαίο η επιχείρηση να προβεί στην εκτέλεση των 
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εργασιών  εκσκαφών,  αποκαταστάσεων  πεζοδρομίων  και  οδικού  δικτύου  στη  Δ.Ε.  Βασιλικών 

ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  19.996,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  δηλαδή 

συνολικής δαπάνης 24.795,04€.

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

της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  η  οποία  αφορά  στην  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  με  τίτλο:  «ΕΚΣΚΑΦEΣ, 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  &  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΕ  Δ.  Ε.  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»  και  ειδικότερα: 

Χωματουργικές  εργασίες  με  διάνοιξη  & ισοπέδωση  δρόμου 625μ.,  διάστρωση & συμπύκνωση 

μεταβλητού  πάχους  με  θραστό  υλικό  3Α  λατομείου  σε  δύο  στρώσεις  880  m²,  ασφαλτική 

προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση πάχους 0,05 m Α265 880m2, αποκατάσταση πεζοδρομίων 

152μ  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  δέκα  εννέα  χιλιάδες  εννιακόσια  ενενήντα  έξι  ευρώ 

(19.996,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.  και  είκοσι  τέσσερις χιλιάδες  επτακόσια  ενενήντα 

πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά (24.795,04€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Επίσης ο Πρόεδρος τόνισε, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ότι 

λόγω της τεράστιας έκτασης και της ελλιπής κατοχής μηχανημάτων και προσωπικού προκλήθηκαν 

προβλήματα στη συνεχή και ποιοτική υδροδότηση των κατοίκων. Για την άμεση επίλυση  των 

προβλημάτων αυτών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου κρίνεται 

αναγκαία η ανάθεση των εργασιών  σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Ομοίως σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 328 του ν.  4412/2016 «Προσφυγή στη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή  

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ».

 Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

σχετικές  διατάξεις  α)  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/1980,  β)  του  Ν.  3463/2006,  γ)  του  Ν. 

3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010, ε)του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει: 

1. Την  έγκριση  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο «ΕΚΣΚΑΦEΣ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  &  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΕ  Δ.  Ε.  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»  ενδεικτικού  συνολικού 

προϋπολογισμού  δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (19.996,00€) πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. (4.799,04€)=24.795,04€ συνολικά.

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 

3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 18.200,00€ & 4.368,00 από τους Κ.Α. 64-09-01-0059 & Κ.Α. 

54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 

θα υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση για το υπόλοιπο του ποσού.

 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
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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. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΚΣΚΑΦEΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

& ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Δ. Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Τ.Υ. 

της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  δέκα  εννέα  χιλιάδες  εννιακόσια 

ενενήντα έξι ευρώ (19.996,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (4.799,04€)=24.795,04€ 

συνολικά.

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 

3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 18.200,00€ & 4.368,00 από τους Κ.Α. 64-09-01-0059 & Κ.Α. 

54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 θα 

υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση για το υπόλοιπο του ποσού.

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

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 33/16-02-2018
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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