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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 18/03-08-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 184/2021

Θέμα: Αποδοχή απαιτούμενων ενεργειών και δικαστικού
χειρισμού από δυσλειτουργίες στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ
ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 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. 3481/23-07-2021 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
οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαντάς Σπυρίδων (προσήλθε κατά τη συζήτηση
του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
Κουσούλης Γεώργιος

3.
Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.
Δημήτριου Δημήτριος
5.
Καρκαλή Μαρία
6.
Παπαδάκη Αθηνά
7.
Χατζηδημητρίου Φανή
8.
Λιόλιος Αντώνιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν εννέα θέματα εκτός της ημερήσιας
διάταξης και προτείνει ενόψει των διακοπών του 15Αυγουστου και τη πιθανότητα μη συγκέντρωση απαρτίας
αλλά και λόγω των αδειών των υπαλλήλων να συζητηθούν αυτά κατά την παρούσα συνεδρίαση. Τα εκτός
ημερησίας θέματα αφορούν α) έγκριση των απαιτούμενων ενεργειών και το δικαστικό χειρισμό από
δυσλειτουργίες στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του

εξουσιοδοτούμενου δικηγόρου. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα η
επιχείρηση να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα στο ανωτέρω έργο. β)
Ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης Τεχνικών Φακέλων Αποχέτευσης ΔΕ
Βασιλικών». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη διότι ήδη έχουν κατασκευαστεί τα δίκτυα
αποχέτευσης στους οικισμούς της ΔΕ Βασιλικών και προκειμένου να συνδεθούν οι ιδιοκτησίες των ανωτέρω
οικισμών στο δίκτυο θα πρέπει να συνταχθούν φάκελοι συνδέσεων αποχέτευσης με τη συγκέντρωση όλων
των απαραίτητων δικαιολογητικών. γ) λήψη σχετικής απόφασης επί της 3509/2021 αίτησης περί τμηματικής
καταβολής της δαπάνης επέκτασης δικτύου & σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Τριλόφου. Η
συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε ο εν δυνάμει καταναλωτής να μπορεί άμεσα να συνδεθεί στο
υδρευτικό δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (αυξημένες θερμοκρασίες). δ) Κατ’
εξαίρεση υδροδότηση κατοικίας. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα προκειμένου να υδροδοτηθεί
κατοικία αναξιοπαθούντα δημότη. ε) Έγκριση της υπ. αρ. 15/21 μελέτης με τίτλο ‘Υπηρεσίες μηχανικών για
την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση
του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν το κατά το δυνατό
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συντομότερα ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και της επιχείρησης και να μη
διαταραχθεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. στ) . Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
‘Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων Δ.Ε. Βασιλικών’». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται
επείγουσα λόγω της έλλειψης των υλικών που κρίνονται αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών. ζ)
Έγκριση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο κατοικιών στην επέκταση Τριαδίου στο Ο.Τ. Γ 128. Η
συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε άμεσα οι καταναλωτές να συνδεθούν στο αποχετευτικό
δίκτυο. η) Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ’Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού
εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων’». θ) Ψήφιση
πίστωσης υπολοίπου σύμβασης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
στο ΔΔ
Κ. Σχολαρίου». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη καθώς εκ παραδρομής
παραλήφθηκε κατά την ψήφιση των πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων στις αρχές του έτους 2021 ενώ οι
εργασίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και θα απαιτηθεί η πληρωμή της δαπάνης.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων
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.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1 ο 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 …» και με την περ. η) της παρ. 2,
«Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: … η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και
ενδίκων μέσων, για την παραίτηση από αυτά, καθώς και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή
εξώδικους,..»
Ακολούθως είπε ότι, προκειμένου στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν από την
δυσλειτουργία του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ), το οποίο κατασκευάστηκε
μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης –κύριος του Έργου- και της ΑΝΕΘ
–φορέας υλοποίησης του έργου, αλλά και για την προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΘ και
την προστασία των στελεχών της από τυχόν δικαστικές εμπλοκές με κατοίκους των περιοχών που
υφίστανται τις συνέπειες της δυσλειτουργίας του εν λόγω έργου, ανατέθηκε με την με αριθμό
176/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος στο
δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Μακρής & Συνεργάτες (ΑΜ 5295) στο οποίο θα προτείνονται
δικαστικές και εξώδικες λύσεις.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών ενημερωτικό σημείωμα του ανωτέρω δικηγορικού
γραφείου στο οποίο μεταξύ άλλων ναφέρεται ότι: « προτείνουμε τις κάτωθι ενέργειες: 1) Την
σύνταξη εξωδίκου δηλώσεως -διαμαρτυρίας, στην οποία θα διατυπώνονται οι θέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης …..2) Την ανάθεση σε εξωτερικό Τεχνικό Σύμβουλο της σύνταξης αναλυτικής μελέτης
σχετικά με την ορθή ή μη εκτέλεση του επίμαχου έργου, τον εντοπισμό αστοχιών ή παραλείψεων
που αντίκεινται στο κανονιστικό πλαίσιο των συμβατικών τευχών και η οποία θα είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένη. 3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΑΝΕΘ στην εξώδικη δήλωση
της ΔΕΥΑ Θέρμης και υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχνική Έκθεση θα αποδεικνύει ότι οι
επαναλαμβανόμενες βλάβες που έχουν ανακύψει κατά την λειτουργία του έργου οφείλονται σε
κακή εκτέλεση του και μη τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, εν γνώσει, του φορέα
υλοποίησης, προτείνουμε την εκ νέου αποστολή εξωδίκου δηλώσεως – διαμαρτυρίας. …..»
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή του σημειώματος του δικηγορικού γραφείου
Ιωάννης Μακρής & Συνεργάτες (ΑΜ 5295) όπως αυτό υποβλήθηκε στο Δ.Σ και έλαβαν γνώση τα
μέλη και την εφαρμογή των υποδειχθεισών ενεργειών.
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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την αποδοχή του σημειώματος του δικηγορικού γραφείου Ιωάννης Μακρής & Συνεργάτες (ΑΜ
5295) όπως αυτό υποβλήθηκε στο Δ.Σ και έλαβαν γνώση τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την
εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με το ως άνω σημείωμα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18, απόφαση 184/03-08-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

