
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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. 42/2018 Θέμα:  «Έγκριση  εκτέλεσης  εργασιών  με  τίτλο «Τεκμηρίωση 

Τεχνικών Φακέλων Νέων Συνδέσεων Αποχέτευσης Τριλόφου 
Καρδίας» B' Φάση»»

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 15o 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, ….».

Προκειμένου  να  συγκεντρωθούν  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  τη  σύνδεση  των 

κατοίκων  με  το  αποχετευτικό  δίκτυο  ακαθάρτων  στα  πλαίσια  ολοκλήρωσης  του  έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»  συγχρηματοδότησης 

από το ΕΠΠΕΡΑΑ,  κρίνεται  αναγκαίο  η  επιχείρηση να προβεί  στην ανάθεση  εργασιών  για  την 

τεκμηρίωση τεχνικών φακέλων νέων συνδέσεων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας ενδεικτικού 
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συνολικού  προϋπολογισμού  20.000,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  δηλαδή  συνολικής 

δαπάνης 24.800,00€.

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: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ» και ειδικότερα:

 αρχικά την εξέταση τοπογραφικών διαγραμμάτων, αντιστοίχιση αυτών με τα σχετικά σχέδια 

της μελέτης και διαπίστωση (με αυτοψία όπου χρειάζεται) εξυπηρέτησης ή μη εξυπηρέτησης 

από το υλοποιημένο δίκτυο

 την  ταυτοποίηση  των  τοπογραφικών  διαγραμμάτων  με  την  οικοδομική  άδεια  και  το 

συμβόλαιο που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά συμμετοχής – έλεγχος αριθμού παροχών 

που κατασκευάστηκαν σε κάθε οικόπεδο (με αυτοψία όπου χρειάζεται)

 τον υπολογισμό του κόστους σύνδεσης και της ιδιωτικής διακλάδωσης που προκύπτουν από 

μαθηματικούς  τύπους  (Κανονισμός  Αποχέτευσης  ΔΕΥΑΘ)  συναρτήσει  των τοπογραφικού 

σχεδίου του κάθε  οικοπέδου  σύμφωνα με  τον  πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας  -  τον 

επιμερισμό του συνολικού ποσού στους  συνιδιοκτήτες  των οικοπέδων σύμφωνα με  τον 

πίνακα ποσοστών και τα συμβόλαια

 αρχειοθέτηση αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά ανά οδό, αντιστοίχιση αυτών σε 

συνολική οριζοντιογραφία της περιοχής και υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου με τα πλήρη 

στοιχεία  όλων  των  συνιδιοκτητών  και  αντιστοίχιση  του  ποσού  οφειλής  συναρτήσει  της 

γενικής οριζοντιογραφίας του έργου.

Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000,00€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  είκοσι  τέσσερις  χιλιάδες  οκτακοσίων  ευρώ 

(24.800,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Επίσης  ο  Πρόεδρος  συμπλήρωσε,  όπως  αναφέρεται  και  στην  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

λόγω έλλειψης  προσωπικού και  παράλληλα  λόγω απαίτησης  εμπειρίας  στον έλεγχο αρτιότητας 

τοπογραφικών  διαγραμμάτων  και  αποτύπωσης  στοιχείων  που  θα  προσκομιστούν  σε 

οριζοντιογραφία.

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 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΕΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΤΡΙΛΟΦΟΥ  ΚΑΡΔΙΑΣ»  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και είκοσι τέσσερις χιλιάδες 

οκτακόσια ευρώ (24.800,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 
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3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 16.670,00€ & 4.000,80 από τους Κ.Α. 64-01-01-0013 & Κ.Α. 

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

θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη.

 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

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 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΕΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΤΡΙΛΟΦΟΥ  ΚΑΡΔΙΑΣ»  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  είκοσι 

χιλιάδων  ευρώ (20.000,00€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  είκοσι  τέσσερις  χιλιάδες 

οκτακόσια  ευρώ  (24.800,00€)συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%,  όπως  αναλυτικά 

περιγράφεται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 

3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 16.670,00€ & 4.000,80 από τους Κ.Α. 64-01-01-0013 & Κ.Α. 

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

υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη.

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

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 42/16-02-2018
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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