
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: 9ΥΒΒΟΛΖΛ-ΔΨΤ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  10/23-04-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 100/2021 Θέμα:  «Έγκριση  της  υπ.  αρ.  38/21  μελέτης,  τεχνικών 
προδιαγραφών  και  τευχών  δημοπράτησης,  με  τίτλο 
“ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Στη Θέρμη, σήμερα 23 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π. μ. 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. 

1732/19-04-2021  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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά 

(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

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

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

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

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Με  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  υπάρχουν  τρία  θέματα εκτός  της  ημερήσιας 
διάταξης τα οποία αφορούν α) την Ανάθεση καθηκόντων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου σε υπάλληλο ΙΔΑΧ  
της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. Η  συζήτηση  του  θέματος  κρίνεται  επιβεβλημένη  καθώς  κρίνεται  αναγκαίος  ο  χειρισμός 
συγκεκριμένου μηχανήματος από υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκειμένου στην εκτέλεση εργασιών και την κάλυψη 
αναγκών  της  υπηρεσίας,  β) την  έγκριση  της  υπ.  αρ.  38/21  μελέτης,  τεχνικών  προδιαγραφών  και  τευχών 
δημοπράτησης,  με  τίτλο  :  “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΕΛ  ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  
ΘΕΡΜΗΣ ”. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα, 
στην  συνέχεια,  υποβολής πρότασης επιχορήγησης  γ)  Έγκριση για  τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο των 
οικοπέδων 03Α του Ο.Τ. Γ553, 03Β του Ο.Τ. Γ553, 01 του Ο.Τ. Γ531, 02 του Ο.Τ. Γ557, 02Α του Ο.Τ. Γ531 και 01  
ΚΑΘΕΤΗ 1 του Ο.Τ. Γ558 της επέκτασης του οικισμού Θέρμης».  Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη 
προκειμένου οι αιτούντες να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες και κατ επέκταση τις εργασίες για τη σύνδεση το  
συντομότερο  δυνατό  των  οικοπέδων  στο  αποχετευτικό  δίκτυο  στην  επέκταση  Θέρμης.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2ο  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 την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρ.1  του 
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Ν.1069/80 παρ.1 « 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,  διατάξεων  διάθεσης  του  προϊόντος  της  περίπτωσης  β',  καθώς  και  μονάδων 

επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής  

αρμοδιότητάς τους. ….». Επιπλέον 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…».

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών  την από 22-04-2021  εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία «..Λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αρ. 38/21 μελ.  

έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΕΛ  ΚΑΤΩ  ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ», 

προϋπολογισμού  5.478.613,02€  η  οποία  υποβάλλεται  προς  έγκριση  των  Τεχνικών  

Προδιαγραφών και των τευχών Δημοπράτησης, και  περιλαμβάνει:

 Εσωτερικό βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  του οικισμού Κάτω Σχολαρίου. 

 Καταθλιπτικός αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστάσιο. Για την αποχέτευση των  

λυμάτων μιας μικρής περιοχής του οικισμού, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα αυτού και  

δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το βαρυτικό δίκτυο λόγω του ανάγλυφου του εδάφους,  

πρόκειται να κατασκευαστεί ένας καταθλιπτικός αγωγός, που  θα μεταφέρει τα λύματα από  

το  αντλιοστάσιο  (αντλιοστάσιο  1),  το  οποίο  θα  κατασκευαστεί  στο  δυτικό  τμήμα  του  

οικισμού, στο βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), η οποία θα περιλαμβάνει έργα πρωτοβάθμιας  

επεξεργασίας, δευτεροβάθμιας επεξεργασίας  και έργα απολύμανσης πριν τη τελική διάθεση  

στον αποδέκτη.    

Σημειώνουμε ότι για την κατασκευή των ως άνω περιγραφόμενων έργων, έχει εκδοθεί η απόφαση  

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) με Α.Π.9122/20 και ΑΔΑ:6ΚΦΖΟΡ1Υ-ΦΓΝ…..

Καλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης: 

Α. της μελέτης έργου38/21με τίτλο  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»,  προϋπολογισμού 5.478.613,02€,  των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και τα τευχών δημοπράτησης. 

Β.  καθορισμός  του  τρόπου  ανάθεσης  του  έργου  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα 

το άρθρο 95 παρ. 2α, (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής)  

του ν. 4412/2016 και με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣht-

tp  ://  publicworks  .  eprocurement  .  gov  .  gr  , σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3821/31-10-2017.

Το έργο θα εκτελεστεί  σύμφωνα τις διατάξεις  του Ν.4782/2021, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες  

Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  

2014/25/ΕΕ)»,  των άρθρων 8-110 του Ν.3669/2008, του Π.Δ 171/87 και Π.Δ 609/85 , όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Για την διενέργεια του διαγωνισμού θα εκδοθεί διακήρυξη  

από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θέρμης, …».

http://publicworks.eprocurement.gov.gr/
http://publicworks.eprocurement.gov.gr/
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Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος,  έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  αποφασίσει 

σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τις  σχετικές 

εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  τη  με  αριθμό  38/2021  μελέτη  έργου  και  με  τίτλο   «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 

5.478.613,02€, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης. 

2. Καθορίζει τρόπο  ανάθεσης  εκτέλεσης  του  έργου  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα 

το  άρθρο 95 παρ.  2α,  (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής) του ν. 4412/2016 και με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣhttp  ://  publicworks  .  eprocurement  .  gov  .  gr  , σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3821/31-10-2017.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4782/2021, του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 

2014/25/ΕΕ)», των άρθρων 8-110 του Ν.3669/2008, του Π.Δ 171/87 και Π.Δ 609/85 , όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Για την διενέργεια  του διαγωνισμού θα εκδοθεί  διακήρυξη από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ 

Θέρμης. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9, απόφαση 100/23-04-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

http://publicworks.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΥΒΒΟΛΖΛ-ΔΨΤ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

		2021-06-01T14:14:13+0300
	Athens




