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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  33/28-12-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 288/2020 Θέμα:  «Ανάθεση  εργασίας  με  τίτλο  :  «Μετατόπιση  αγωγών 
ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής»

Στη Θέρμη,  σήμερα  28  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  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. 

6094/23-12-2020  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. Γαντάς Σπυρίδων

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Κουσούλης Γεώργιος 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Λιόλιος Αντώνιος
5. Δημήτριου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία
8. Παπαδάκη Αθηνά

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.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν 5 θέματα εκτός της 
ημερήσιας  διάταξης  τα  οποία  αφορούν:  α)  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού.  Η  συζήτηση  του 
θέματος κρίνεται αναγκαία λαμβάνοντας αφενός υπόψη ότι το παρόν συμβούλιο είναι το τελευταίο 
του  έτους  αφετέρου  απαιτείται  άμεσα  η  ενίσχυση  κωδικών  του  προϋπολογισμού  έτους  2020 
προκειμένου  να  πληρωθούν  έξοδα  του  έτους  αυτού  όπως  ο  Κ.Α.  64-02-00-0000  μες  τίτλο: 
«ΦΩΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΣΛΙΟΣΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ». β) λήψη απόφασης για την τροποποίηση του 
αιτούμενου ποσού οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Θέρμης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται 
αναγκαία καθώς αφενός θα πρέπει να ληφθεί εκ νέου η σχετική απόφαση με βάση τα πραγματικά 
έξοδα  κατά  την  αναφερόμενη  περίοδο  αφετέρου  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  άλλης  συνεδρίασης 
άμεσα λόγω της επικείμενης εκπνοής του έτους. γ) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2019». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται 
αναγκαία  μετά  από  αίτημα  της  αναδόχου  εταιρείας  για  την  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής 
προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις  διατηρήσεως σε τραπεζικό ίδρυμα και εφόσον η 
αναφερόμενη  προμήθεια  έχει  πλέον  ολοκληρωθεί  και  έχει  παρέλθει  το  χρονικό  διάστημα 
εγγυήσεως.  δ) ανάθεση  των εργασιών με τίτλο: «Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης οικισμού Αγ. 
Παρασκευής» προκειμένου αυτές να ξεκινήσουν άμεσα ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο 
αποχέτευσης στην εν λόγω περιοχή το οποίο είναι επιχορηγούμενο. ε) Παροχή υδροδότησης σε 
άτομο που τυγχάνει άπορο. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία μετά από το 18-12-2020 





αίτημα της Κοινωνικού Λειτουργού και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την δυσμενή οικονομική θέση 
του συμπολίτη μας όσο και την αναγκαιότητα χρήσης του νερού ως κοινωνικό αγαθό και δη εν 
μέσω πανδημίας. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 4ο θέμα εκτός 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…».  Ομοίως σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ  2.  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  ε)  Αποφασίζει  περί  

αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Στη  συνέχεια,  είπε  στα  μέλη  ότι,  στο  πλαίσιο  κατασκευής  του  συγχρηματοδοτούμενου  έργου 

αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της Αγ. Παρασκευής με τίτλο  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ  ΜΕ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  – 

ΘΕΡΜΗΣ”  ΕΣΠΑ –  MIS :  5004104 (Αρ.   Μελέτης:  43/2012,   Αρ.  Έργου: 2/2019 ΔΤΥ Δήμου 

Θέρμης) έχει προκύψει η αναγκαιότητα μετατόπισης δύο αγωγών ύδρευσης,  διατομής και πίεσης 

Φ63/16  ΑΤΜ συνολικού  μήκους  660  μέτρων  (290  &  370  μέτρα  αντίστοιχα),  εξαιτίας  της 

τοποθέτησης των αγωγών αποχέτευσης. 

Με την με αριθμό 274/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση της υπ. 

αρ. 92/20 μελ. εργασίας με τίτλο : «Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής» 

ενδεικτικού  προϋπολογισμού  δέκα  τριών  χιλιάδων  εξακοσίων  ευρώ  (13.600,00€)  πλέον  του 

αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  δέκα  έξι  χιλιάδων  οκτακοσίων  εξήντα  τεσσάρων  ευρώ 

(16.864,00€)συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%  και  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην 

εισήγηση και τη σχετική με αριθμό 92/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η ανάθεση εκτέλεσης 

των εργασιών με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και  η δέσμευση ποσού 13.600,00€ & 

3.264,00 από τους Κ.Α. 12-01-01-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα προϋπολογισμού έτους 

2020 και στην περίπτωση που απαιτηθεί θα διενεργηθεί και νέα δέσμευση στον προυπολογισμό 

έτους 2021. 

Στη  συνέχεια,  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  προσφορά  της  επιχείρησης  Τάτσης 

Κωνσταντίνος, που εδρεύει Ελ. Αεροπορίας 26 Θέρμης, με ΑΦΜ:116724571, Τ.Κ. 57001 και με 

ποσό ανάθεσης των εργασιών 13.600,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. για την εκτέλεση των 

εργασιών με τίτλο:  «Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής», όπως αναλυτικά 

περιγράφεται  στην  εισήγηση  και  σχετική  με αριθμό  92/2020 μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις 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. Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο:  «Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης 

οικισμού Αγ. Παρασκευής», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και σχετική με αριθμό 

92/2020  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στον  κ.  Τάτση 

Κωνσταντίνο - που εδρεύει Ελ. Αεροπορίας 26 Θέρμης, με ΑΦΜ:116724571, Τ.Κ. 57001 και με 

ποσό ανάθεσης των εργασιών 13.600,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Η διάρκεια  εκτέλεσης  των εργασιών  ορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα δύο  μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

3. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στους Κ.Α. 12-01-01-0000 & Κ.Α. 

54-02-02-0123 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της 

δαπάνης. Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2021 και στους ανωτέρους Κ.Α.  12-01-01-

0000 & Κ.Α. 54-02-02-0123  υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη για τη δέσμευση των ανωτέρω 

ποσών εάν απαιτηθεί. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 5/2020 Α.Δ.Σ. 

όπως αυτή κάθε φορά ισχύει ή κατά την οριζόμενη αρμόδια επιτροπή έτους 2021.

Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με την διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 33, απόφαση 288/28-12-2020

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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