
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/12-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 193/2019 Θέμα:  Έγκριση  εκτέλεσης  της  εργασίας  με  τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΟΔΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΕΡΑΙΑΣ». 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  12 

Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 4803/11-09-2019 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. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Σαμαράς Σωκράτης
3. Καλαμπίδης Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
7. Κουσούλης Γεώργιος
8. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών του συμβουλίου.
Για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 3188/13 Αυγούστου 2019 αριθ. 5317 για την 
«Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων», ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών 
θα  πρέπει  να  τηρεί  απολύτως  τις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  τις  υπόλοιπες  υποχρεώσεις. 
Δηλαδή, παράλληλα με την αποκατάσταση της τομής για τη διέλευση του αγωγού αποχέτευσης 
λυμάτων της τμήματος Επαρχιακής  Οδού 27 (Θεσσαλονίκη  -Περαία-  Ν.  Μηχανιώνα),  η  Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΚΜ, απαίτησε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 224591(4470)/30-05-2019 
χορήγηση Άδειας διέλευσης Υπόγειου Αγωγού να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος πέραν της 
τομής για την τοποθέτηση του αγωγού, στο πλάτος όλης της λωρίδας κυκλοφορίας, ήτοι 3 μέτρα 
σε συνολικό μήκος 430 μέτρων το οποίο   δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη της ΑΝΕΘ. 
Επειδή ο  ανάδοχος  θα  προβεί  άμεσα  στις  εργασίες  τοποθέτησης  του αγωγού  λυμάτων και  σε 
συνέχεια  στην  αποκατάσταση  της  απαιτούμενης  λωρίδας  σε  Επαρχιακή  οδό  με  αυξημένο 
κυκλοφοριακό φόρτο, θα πρέπει να του ανατεθεί άμεσα η εργασία αποκατάστασης.  Ως εκ τούτου 
κρίνεται αναγκαία η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  την επιχείρηση,  
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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…».

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:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΟΔΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-  ΠΕΡΑΙΑΣ» και  ειδικότερα:  «…  ο 
κύριος  του  έργου  (ΔΕΥΑ  Θέρμης)  μέσω  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  τον  Φορέα  
Υλοποίησης  (ΑΝΕΘ),στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος,  «ΕΠΠΕΡΑΑ»  του  
ΥΠΕΚΑ,  υλοποιεί  την  πράξη  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  348550.  Σύμφωνα  με  την  68/2019  απόφαση  της 
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  (Μ.Ε)  Θεσσαλονίκης,  Περιφέρειας  
Κεντρικής Μακεδονίας – ΦΕΚ 3188/13 Αυγούστου 2019 αριθ. 5317 για την «Έγκριση προσωρινών  
κυκλοφορικών ρυθμίσεων»,  ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει  να τηρεί  
απολύτως τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις όπως  αναφέρονται στην  
«Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφορικών  ρυθμίσεων»  (υπ’  αριθ.  68/2019  απόφαση  της 
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  (Μ.Ε)  Θεσσαλονίκης,  Περιφέρειας  
Κεντρικής  Μακεδονίας  –  ΦΕΚ  3188/13  Αυγούστου  2019  αριθ.  5317).  Εξυπακούεται,  ότι  ο  
ανάδοχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών  
που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό  
της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων και την αποκατάσταση της μορφής της οδού και των  
γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση. Η μελέτη κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ)»  συντάχθηκε  από  τη  Δ/σα  Υπηρεσία  του  έργου  (τμήμα  Τεχνικών  
Υπηρεσιών ΑΝΕΘ). Στην μελέτη αυτή, προβλέφθηκε η αποκατάσταση της τομής για τη διέλευση  
του αγωγού αποχέτευσης λυμάτων της τμήματος Επαρχιακής Οδού 27 (Θεσσαλονίκη - Περαία- Ν.  
Μηχανιώνα), με τρόπο ο οποίος δεν ικανοποιεί την απαίτηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της  
ΠΚΜ,  η  οποία  προέκυψε  από  την  με  αρ.  πρωτ.  224591(4470)/30-05-2019  χορήγηση  Άδειας  
διέλευσης Υπόγειου Αγωγού. Σύμφωνα με αυτήν, απαιτείται   αποκατάσταση του οδοστρώματος  
πέραν της τομής για την τοποθέτηση του αγωγού, στο πλάτος όλης της λωρίδας κυκλοφορίας, ήτοι  
3 μέτρα σε συνολικό μήκος 430 μέτρων.  Για την άμεση επίλυση  των προβλήματος αυτού και την  
ολοκλήρωση του παρόντος έργου, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση των εργασιών».

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 την 

εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως και την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών προτείνει: 

1. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ  ΟΔΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-  ΠΕΡΑΙΑΣ» ενδεικτικού  συνολικού 

προϋπολογισμού δέκα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα τέσσερα ευρώ (14.094,00€) πλέον του 

αναλογούντος Φ.ΠΑ. και δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα 

έξι λεπτά (17.476,56€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 
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3. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 14.094,00€ και 3.382,56€ από τους Κ.Α. 

15-90-12-0009  & Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αυτή 

έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ00159/2019.

 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  ο μ ό φ ω ν α

1. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΕΡΑΙΑΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 

δέκα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα τέσσερα ευρώ (14.094,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. 

και  δέκα  επτά  χιλιάδες  τετρακόσια  εβδομήντα  έξι  ευρώ  και  πενήντα  έξι  λεπτά 

(17.476,56€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση.

3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 14.094,00€ και 3.382,56€ από τους Κ.Α. 15-90-12-0009 

& Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αυτή έχει αναληφθεί 

με την ΑΑΥ00159/2019.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 193/19-09-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.



ΑΔΑ: Ω8ΤΑΟΛΖΛ-ΡΒΨ


	Εγκρίνεται ομόφωνα η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

		2019-09-13T14:11:28+0300
	Athens




