
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/14-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 10/2020 Θέμα:  «Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση 

τμήματος ρέματος Κάτω Σχολαρίου Δήμου Θέρμης».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 14 

Φεβρουαρίου  2020  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 έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 561/10-02-2020 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 έξι  (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (προσήλθε στη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε στη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Δημητρίου Δημήτριος 5. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, 
για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…».  

Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  περ.  γ)  της  παρ.  3  του άρθρου 1 του Ν.1069/80 « Οι 

Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:… γ) τη μελέτη, κατασκευή,  

συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας  

νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων  

και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, ….» 

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…».
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Προκειμένου  στον  καθορισμό  των  γραμμών  πλημμύρας  πλησίον  του  υπ.  αρ.  1650 

αγροτεμαχίου Κάτω Σχολαρίου,  ώστε  να προσδιορισθεί  το  τμήμα του αγροτεμαχίου στο οποίο 

μπορούν να κατασκευασθούν – χωροθετηθούν  με ασφάλεια τα έργα υποδομής της Ε.Ε.Λ. Κάτω 

Σχολαρίου, - διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4258/2014 πριν την εκτέλεση τεχνικών έργων 

πλησίον  υδατορέματος  απαιτείται  ο  καθορισμός  των  οριογραμμών  του  κρίνεται  αναγκαία  η 

εκπόνηση υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρ.22 του Ν. 3536/07 Οι μελέτες των έργων και  

παροχής υπηρεσιών …..των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων ή Κοινοτήτων, …και  

των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του ν. 1069/ 1980 (ΦΕΚ  

191  Α΄)  και  του  ν.  890/1979  (ΦΕΚ  80  Α΄)  συντάσσονται  και  θεωρούνται  από  την  τεχνική  

υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία  

του  Δήμου  ή  της  Κοινότητας  που  τα  έχει  συστήσει. Στην  περίπτωση  που  η  τελευταία  αυτή 

υπηρεσία δεν υπάρχει, η σύνταξη και η θεώρηση γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και  

Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.).

Για  το  λόγο  ότι,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  αδυνατεί  στη  σύνταξη  της 

ανωτέρω μελέτης(σχετ.:. 6682/15-11-19 έγγραφο της Τ.Υ. ΔΕΥΑΘ & 48287/18-11-19 έγγραφο 

της Τ.Υ. Δήμου Θέρμης), κρίνεται αναγκαίο η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με το 

άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 

281, 330 του Ν. 4412/2016,  να γίνει η ανάθεση της σε ιδιώτη μελετητή  ή μελετητικό γραφείο,

• κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, 

αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων 

• κατηγορίας 16 Μελέτες Τοπογραφίας

        Σύμφωνα με την με αριθμό 3/2019 μελέτη, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης 

με  τίτλο «Οριοθέτηση  τμήματος  ρέματος  Κάτω Σχολαρίου  Δήμου  Θέρμης»  η  συνολική 

δαπάνη σύνταξης της εκτιμάται στο ποσό των 4.599,91€ με πλέον ΦΠΑ, η δε χρηματοδότησή της 

θα γίνει από ίδιους πόρους.

Με την με αριθμό 264/2019 εγκρίθηκε η  υπ αριθμ. 3/2019 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής 

με τίτλο  «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Κάτω Σχολαρίου Δήμου Θέρμης» και η ανάθεση 

εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή  ή μελετητικό γραφείο κατηγορίας 13 Μελέτες 

Υδραυλικών  έργων  (εγγειοβελτιωτικών  έργων,  φραγμάτων,  υδρεύσεων,  αποχετεύσεων)  και 

διαχείρισης υδατικών πόρων  και  κατηγορίας 16 «Μελέτες Τοπογραφίας» σύμφωνα με το  άρθρο 

328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 

του Ν. 4412/2016. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος,  πρότεινε  την  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο 

«Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Κάτω Σχολαρίου Δήμου Θέρμης» ως εξής: 

Α) στο γραφείο του κ. Αυγουστίδη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό  με Α.Φ.Μ. 114441723 και 

έδρα ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, με ποσό αμοιβής, 3.183,32€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τη σύνταξη της 

υδραυλικής μελέτης,

Β)  στο  γραφείο  του  κ.  Καραγκιόζη  Ελευθερίου,  Αγρονόμος  Τοπογράφος  Μηχανικός  με 

Α.Φ.Μ. 065780594 και έδρα Ξιφιλίνων 23 Θεσσαλονίκη,  με ποσό αμοιβής, 816,60€  πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ για τη σύνταξη της Τοπογραφικής μελέτης. 
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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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1.  Την  ανάθεση  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο  «Οριοθέτηση  τμήματος  ρέματος  Κάτω 

Σχολαρίου Δήμου Θέρμης» ως εξής: 

Α) στο γραφείο του κ. Αυγουστίδη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό  με Α.Φ.Μ. 114441723 και έδρα 

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ,  με ποσό αμοιβής, 3.183,32€  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τη σύνταξη της 

υδραυλικής μελέτης,

Β) στο γραφείο του κ. Καραγκιόζη Ελευθερίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α.Φ.Μ. 

065780594  και  έδρα  Ξιφιλίνων  23  Θεσσαλονίκη,  με  ποσό  αμοιβής,  816,60€  πλέον  του 

αναλογούντος ΦΠΑ για τη σύνταξη της Τοπογραφικής μελέτης. 

2. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και 

θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.  15-90-18-0040 & 54-02-02-0123 του  προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020.

3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

      Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης λόγω της διαδικασίας της 

απευθείας ανάθεσης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 10/14-02-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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