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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 17/14-07-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 174/2021

Θέμα: Έγκριση της υπ. αρ. 66/21 μελέτης με τίτλο
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΦΑΚΕΛΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης»

Στη Θέρμη, σήμερα 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 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) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3272/09-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων 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,
1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

Κουσούλης Γεώργιος

3.
Λιόλιος Αντώνιος
3.
Γαντάς Σπυρίδων
4.
Δημήτριου Δημήτριος
4.
Ιωσηφίδης Ιωάννης
5.
Καρκαλή Μαρία
6.
Παπαδάκη Αθηνά
7.
Χατζηδημητρίου Φανή
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 5 ο 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 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…».
Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, δεδομένου ότι ήδη έχουν κατασκευαστεί τα δίκτυα αποχέτευσης
στους οικισμούς Σουρωτής,
συνδεθούν

Αγ. Παρασκευής, Λακκιάς και Βασιλικών, και προκειμένου να

οι ιδιοκτησίες των ανωτέρω οικισμών, πρέπει να συνταχθούν φάκελοι συνδέσεων

αποχέτευσης

με

τη

συγκέντρωση

όλων

των

απαραίτητων

δικαιολογητικών

ώστε

να

εξασφαλιστούν μεταξύ άλλων και τα έσοδα τελών σύνδεσης: δικαιώματος σύνδεσης και ιδιωτικής
διακλάδωσης.
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Είπε δε, ότι όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Θέρμης στελεχώνεται μόνο από τέσσερις μηχανικούς και
ειδικότερα από:

•

από ένα (1) Χημικό Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου
αποχέτευσης, μεταξύ των άλλων και η εποπτεία του βιολογικού,

•

μία (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, η οποία μεταξύ των άλλων είναι επιβλέπουσα του έργου
«ΎΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ)»,
προϋπολογισμού
8.500.046,27€, που χρηματοδοτείται από το ΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας. Η Δ/νουσα υπηρεσία του εν λόγω έργου είναι Δ/νση Τεχν.
Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης,

•

ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, και

•

μία (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, η οποία ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Δ/νσης της
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ

και είναι επιτακτική η ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ», ώστε η ΔΕΥΑΘ να μπορεί να
εξυπηρετήσει ορθά το μεγάλο όγκο αιτήσεων προς σύνδεση, εξασφαλίζοντας τα έσοδα τελών
σύνδεσης: δικαιώματος σύνδεσης και ιδιωτικής διακλάδωσης.
Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 66/2021 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. η
οποία αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και περιλαμβάνει :

1. την εξέταση τοπογραφικών διαγραμμάτων, αντιστοίχιση αυτών με τα σχετικά σχέδια της
μελέτης και διαπίστωση (με αυτοψία όπου χρειάζεται) εξυπηρέτησης ή μη εξυπηρέτησης
από το υλοποιημένο δίκτυο
2. Την ταυτοποίηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων με την οικοδομική άδεια και το
συμβόλαιο που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά συμμετοχής – έλεγχος αριθμού
παροχών που κατασκευάστηκαν σε κάθε οικόπεδο (με αυτοψία όπου χρειάζεται)

3. Τον υπολογισμό του κόστους σύνδεσης και της ιδιωτικής διακλάδωσης που προκύπτουν
από

μαθηματικούς

τύπους

(Κανονισμός

Αποχέτευσης

τοπογραφικού σχεδίου του κάθε οικοπέδου

ΔΕΥΑΘ)

συναρτήσει

των

σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών

συνιδιοκτησίας - τον επιμερισμό του συνολικού ποσού στους συνιδιοκτήτες των οικοπέδων
σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών και τα συμβόλαια
4. Αρχειοθέτηση αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά ανά οδό, αντιστοίχιση αυτών σε
συνολική οριζοντιογραφία της περιοχής και υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου με τα πλήρη
στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών και αντιστοίχιση του ποσού οφειλής συναρτήσει της
γενικής οριζοντιογραφίας του έργου.
5. Επιτόπου υπόδειξη κατασκευής παροχών οικισμού Λακκιάς, καταγραφή νέων τροποιημέων
θέσεων παροχών, συλλογή υπεύθυνων δηλώσεων και ηλεκτρονική ενημέρωση
Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει κατά 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. τον
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021 και κατά 10.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
τον προϋπολογισμό έτους 2022.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
«Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..».
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Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 του ν. 4782/2021, τις
σχετικές διατάξεις Ν. 1069/1980, την εισήγηση της Τ.Υ. και την εισήγηση της Αν. Γενικής
Διευθύντριας καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει:

1. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€
πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. δηλαδή συνολικής δαπάνης 37.200,00€ όπως αυτή
περιγράφεται στην εισήγηση και τη σχετική 66/2021 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση

3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 10.000,00 από τον Κ.Α. 64-01-01-0016, ποσού 10.000,00€
από τον Κ.Α. 64-01-01-0015 & ποσού 4.800,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα,
προϋπολογισμού έτους 2021.Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα υπάρξει αντίστοιχη
πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.
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 ομόφωνα
1.

Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον
του αναλογούντος Φ.ΠΑ. δηλαδή συνολικής δαπάνης 37.200,00€ όπως αυτή περιγράφεται
στην εισήγηση και τη σχετική με αριθμό 66/2021 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

2.

Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση

3.

Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 10.000,00 από τον Κ.Α. 64-01-01-0016, ποσού 10.000,00€
από τον Κ.Α. 64-01-01-0015 & ποσού 4.800,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα,
προϋπολογισμού έτους 2021. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα υπάρξει αντίστοιχη
πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17, απόφαση 174/14-07-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

