
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  31/02-12-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 255/2020 Θέμα:  «Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών 
(Α.Π.Ε.)  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΝΕΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΝΟΤΙΩΣ  ΤΩΝ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ»

Στη  Θέρμη,  σήμερα  2  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

5618/27-11-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά 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.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (συμετείχε κατά την έναρξη 
της  συζήτησης  του 8ου θέματος  της  ημερήσιας 
διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Καρκαλή Μαρία
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Γαντάς Σπυρίδων
7. Χατζηδημητρίου Φανή
8. Λιόλιος Αντώνιος

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  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη  ότι 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που  αφορά  στην  επιχείρηση,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  στον  παρόντα  νόμο…»  και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει:  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…» 

ΑΔΑ: 67ΡΟΟΛΖΛ-ΖΥΜ



Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών  (Α.Π.Ε.)  που  αφορά  στο  έργο  με  τίτλο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΑΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ  

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ»  και είπε στα μέλη ότι  η μελέτη του προαναφερόμενου 

έργου  με  αριθμό  1/2017  ήταν  αρχικού  προϋπολογισμού  208.870,96€,  με  απρόβλεπτα  και 

απολογιστικά. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 22/08/2019 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 185/2019& 216/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Θέρμης και 

ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ξία : «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. – ΓΚΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με προσφορά 

144.757,35 €, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και απολογιστικών.

Ακολούθως  είπε  ότι  με  βάση  την  Αιτιολογική  Έκθεση  της  Τ.Υ.  που  συνοδεύει  τον  1ο 

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα,  ο  1ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε  προκειμένου  να  συμπεριλάβει  τις 

διαφοροποιήσεις (αυξήσεις) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά τη 

εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες που εντάσσονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ περιγράφουν το σύνολο 

των απαραίτητων εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Σύμφωνα με τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,  δεν παρουσιάζεται καμία μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης 

σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου– σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική 

δαπάνη, ήτοι 144.757,35€-, καθώς όλες οι επιπλέον εργασίες γίνονται με απορρόφηση των επί 

έλαττον εργασιών  εντός της  ομάδας και  μέρους των απροβλέπτων,  τα οποία  απρόβλεπτα από 

17.827,02€(αρχική  σύμβαση)  μειώνονται  σε  5.996,61€(1ος ΑΠΕ). Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν 

γίνεται χρήση επί έλαττον ποσοτήτων  από ομάδα σε ομάδα εργασιών εντός του επιτρεπόμενου 

ορίου του 20% και του συνολικού 10%. Επισημαίνεται ότι ο παρών Α.Π.Ε. όπως και ο αρχικός 

προϋπολογισμός  καθώς  και  ο  συμβατικός  προϋπολογισμός  δεν  περιλαμβάνει  Φ.Π.Α.  λόγω 

εφαρμογής  του  Ν.4281/2014  (άρθρο  1,  παρ.  10)  περί  αντιστροφής  υποχρέωσης  καταβολής 

Φ.Π.Α.. Η συνολική ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης του έργου είναι 0,00 %.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 

ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ» ο 

οποίος κλείνει   σε ισοζύγιο     με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου   και 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 ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ» ο οποίος κλείνει  σε ισοζύγιο  με τον αρχικό συμβατικό 

προϋπολογισμό του έργου. 

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

ΑΔΑ: 67ΡΟΟΛΖΛ-ΖΥΜ



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 31, απόφαση 255/02-12-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 67ΡΟΟΛΖΛ-ΖΥΜ
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