
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  25/25-09-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 191/2020 Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2020 Μελέτης, προεκτίμησης 
αμοιβής για  την εκπόνησή  της  με  τίτλο  «Κατασκευή  δικτύων 
ύδρευσης Δ. Θέρμης».

Στη Θέρμη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. συνεδρίασαν, 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webwx), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 

11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) τα μέλη του Διοικητικού 

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

Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  4278/15-09-2020 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  που 

επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Παπαδάκη Αθηνά

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος
8. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2ο θέμα 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  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ  2.  «Ειδικότερα  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο:: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές,  

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο  

εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες. ..» 

Στην συνέχεια είπε στα μέλη ότι, προκειμένου στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης του 

Δ. Θέρμης και ειδικότερα για το έργο κατασκευής δικτύων ύδρευσης  του Δήμου που αφορά στην

• Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Βασιλικών 
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• Κατασκευή νέου αγωγού από τη δεξαμενή "Χασαπλί" έως το Κάτω Σχολάρι

• Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Δεξαμενή "Στέρνα" Καρδίας έως εργοτάξιο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Καρδίας

• Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός οικισμού Βασιλικών

κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μελέτης.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διευθύντριας της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που 

αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2020 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της 

με  τίτλο  «Κατασκευή  δικτύων  ύδρευσης  Δ.  Θέρμης» σύμφωνα  με  την  οποία  «Η  παρούσα 

προεκτίμηση  αμοιβής  αφορά  στην  εκπόνηση  Υδραυλικής  Μελέτης  (μετά  των  Τευχών  

Δημοπράτησης, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)) για 

το έργο ‘κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης’ και προβλέπει συγκεκριμένα:

• Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Βασιλικών 

• Κατασκευή νέου αγωγού από τη δεξαμενή "Χασαπλί" έως το Κάτω Σχολάρι

• Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Δεξαμενή "Στέρνα" Καρδίας έως εργοτάξιο Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

Καρδίας

• Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός οικισμού Βασιλικών

Η σκοπιμότητα της μελέτης προκύπτει από την αναγκαιότητα αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης  

του Δ. Θέρμης.

Δεδομένου ότι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Θέρμης, αδυνατεί στη σύνταξη της εν λόγω μελέτης,  

η Υδραυλική Μελέτη θα εκπονηθεί  από Μελετητή πτυχίου κατηγορίας  13 Μελέτες  Υδραυλικών  

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

υδατικών πόρων. Η δαπάνη της μελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.895,81€ πλέον ΦΠΑ, 

εις βάρος του Κ.Α. 15-90-18-0048  , με πηγή χρηματοδότησης Ι.Π.».

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια έχοντας υπόψη ότι, η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

αδυνατεί  στη σύνταξη της ανωτέρω μελέτης (σχετ.:  4181/10-09-20  έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 

όπως  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  (η  υπ'  αριθ.  Πρωτ.  32936/11-09-2020  σχετική 

απάντηση),  εισηγήθηκε  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 πτυχίου, κατηγορίας 

13  «Μελέτες  Υδραυλικών  έργων  (εγγειοβελτιωτικών  έργων,  φραγμάτων,  υδρεύσεων, 

αποχετεύσεων). Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης  και  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.  15-90-18-0048  &  54-02-02-0123  του  προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 256/2020. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την:

 Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  των  όρων  σύμβασης  της  υπ’  αριθμ. 

68/2020 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Κατασκευή δικτύων 

ύδρευσης Δ. Θέρμης», προϋπολογισμού 19.895,81€ με απρόβλεπτα 15% και πλέον ΦΠΑ 24%, εις 

βάρος του Κ.Α. 15-90-18-0048 με πηγή χρηματοδότησης Ι.Π 
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 Απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  της  εν  λόγω μελέτης  της  σε  ιδιώτη μελετητή ή 

μελετητικό  γραφείο  πτυχίου,  κατηγορίας  13  «Μελέτες  Υδραυλικών  έργων  (εγγειοβελτιωτικών 

έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων» 

 Πίστωση του αντίστοιχου ποσού στον προϋπολογισμό.

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. Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  σύμβασης  της  υπ’  αριθμ. 

68/2020 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Κατασκευή δικτύων 

ύδρευσης Δ. Θέρμης», σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 38, 230, 277, 328 & 330 άρθρων 

του  N. 4412/2016' προϋπολογισμού 19.895,81€ συμπεριλαμβανομένου των απρόβλεπτων 15% 

και, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3. Αποδέχεται την από 11-09-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και 

εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο 

πτυχίου,  κατηγορίας  13  «Μελέτες  Υδραυλικών  έργων (εγγειοβελτιωτικών  έργων,  φραγμάτων, 

υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων».

4. Ψηφίζεται, η πίστωση και δέσμευση ποσού 19.985,81 & 4.774,99€ από τους Κ.Α. 

15-90-18-0048 & 54-02-02-0123 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο ποίος διαφωνεί με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 25 απόφαση 191/25-09-2020

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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