
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/08-04-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 80/2019 Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης της  «Υπηρεσίας εφαρμογής μεθόδου 

βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ Θέρμης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  8 

Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα 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. 1719/04-04-2019 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Κουσούλης Γεώργιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Χρυσοχόου Παύλος
8. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
9. Πιστέλας Ευστάθιος

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. 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία (3) θέματα εκτός 
της ημερήσιας διάταξης τα οποία προτείνεται να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην 
αρχή αυτής και αφορούν
α) Μίσθωση αγροτεμαχίου προκειμένου στην αδειοδότηση αρδευτικής γεώτρησης. Η διαδικασία της 
μίσθωσης θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση της αρδευτικής 
γεώτρησης  στο  με  αριθμό  66  αγροτεμάχιο  περιοχής  Καρδίας.  β)  έγκριση  εκτέλεσης  εργασιών 
εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Θέρμης. Η συζήτηση του θέματος 
κρίνεται αναγκαίο να γίνει στην παρούσα συνεδρίαση προκειμένου να η εφαρμογή να λάβει χώρα 
πριν τους θερινούς μήνες ώστε να μπορούν να κριθούν τα αποτελέσματα και κατά τους θερινού 
μήνες. γ) έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 10.000 ευρώ για την διέλευση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων  σε τμήμα της 30ης επαρχιακής οδού ( Θεσσαλονίκη-Σουρωτή ) για το 
έργο  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Σουρωτής  &  συνδετήριου  με  συλλεκτήρα 
Βασιλικών-Θέρμης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία στην παρούσα συνεδρίαση ώστε η 
έκδοση της εγγυητικής να γίνει κατά το δυνατό πιο σύντομα ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες 
εκτέλεσης του έργου. 

 
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 2o θέμα εκτός 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…».

Προκειμένου  στη  μείωση  των  οχλήσεων  από  οσμές,  τη  βελτίωση  των  ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου, τη μείωση του κόστους συντήρησης 

και την εξάλειψη φαινομένων έμφραξης στο δίκτυο αποχέτευσης κρίνεται αναγκαίο η εκτέλεση της 

εφαρμογής προσθήκης μικροοργανισμών στο αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Κ. Θέρμης και την παροχή 

της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 6/2019 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προϋπολογισμού  10.000,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%,  δηλαδή  συνολικής 

δαπάνης 12.400,00€, σύμφωνα με την οποία η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της 

υπηρεσίας εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Θέρμης.

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:  «ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΜΕΘΌΔΟΥ 

ΒΙΟΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ  Δ.Κ  ΘΈΡΜΗΣ»  ενδεικτικού  προϋπολογισμού 

δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  δώδεκα  χιλιάδες 

τετρακόσια ευρώ (12.400,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων  μηνών  από  την  παρέλευση  δεκαπενθημέρου  αρχικών  μετρήσεων  μετά  την 

υπογραφή της σύμβασης  

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση 

3. Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 10.000,00€ & 2.400,00 από τους Κ.Α. 64-

09-02-0014 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Την  έγκριση  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΜΕΘΌΔΟΥ 

ΒΙΟΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ Δ.Κ ΘΈΡΜΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και δώδεκα χιλιάδες 

τετρακόσια  ευρώ  (12.400,00€)συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%,  για  χρονικό 





διάστημα τεσσάρων μηνών από την παρέλευση δεκαπενθημέρου αρχικών μετρήσεων μετά 

την υπογραφή της σύμβασης  

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση 

3. Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 10.000,00€ & 2.400,00 από τους Κ.Α. 64-

09-02-0014 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019.

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 80/08-04-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.




	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

