
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/17-08-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 207/2021 Θέμα:: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις  Δ.Ε. 

Βασιλικών», (αρ. μελ. 21/21)».
Στη Θέρμη, σήμερα 17 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. 3842/12-08-2021 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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.

Χατζηδημητρίου Φανή  (προσήλθε κατά την 

έναρξη της συζήτησης του 9ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Παπαδάκη Αθηνά 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. 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 6ο 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  ιδίου  νόμου  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…» 

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

Εργασιών (Α.Π.Ε.) που αφορά στο έργο με τίτλο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις  Δ.Ε. Βασιλικών» 

και είπε στα μέλη ότι η μελέτη του προαναφερόμενου έργου με αριθμό 21/2021 ήταν αρχικού 

προϋπολογισμού 24.797,17 € (με Φ.Π.Α. 24%). - Με την με αριθ. 87/2021 Απόφαση Διοικητικού 

ΑΔΑ: ΨΧΓΞΟΛΖΛ-ΤΦΧ



Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, ανατέθηκε το ως άνω έργο με τίτλο, “Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. 

Μίκρας’’», στην επιχείρηση ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. με  προσφερθείσα  έκπτωση  14,00%. 

Στις  12/05/2021  υπεγράφη  η  Εργολαβική  Σύμβαση  μεταξύ  του  Προέδρου  της  Δημοτικής 

Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  του  Δήμου  Θέρμης  (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.),  και  του  νόμιμου 

εκπροσώπου του αναδόχου, συνολικής δαπάνης  21.325,56 € συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 

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 περιλάβει  μεταβολές των 

συμβατικών ποσοτήτων εργασιών του έργου, όπως αυτές προκύπτουν, από τα επιμετρητικά  και 

προμετρητικά  στοιχεία  και  από  προβλέψεις  ποσοτήτων των εξελισσόμενων εργασιών  για  την 

αρτιότητα  και  την  λειτουργικότητα  του  έργου.  Οι  ποσότητες  προκύπτουν  τόσο  από  τις 

επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών όσο και εκτιμήσεις για την έντεχνη ολοκλήρωση των 

εργασιών. Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε για την κάλυψη της αύξησης των εργασιών, χρησιμοποιήθηκαν 

οι απρόβλεπτες δαπάνες χωρίς να γίνεται χρήση επί έλαττον ποσοτήτων από ομάδα σε ομάδα 

εργασιών  εντός  του  επιτρεπόμενου  ορίου  του  20%  και  του  συνολικού  10%.Η  συνολική 

προκύπτουσα  αύξηση  (μετά  την  έκπτωση)  ανέρχεται  στο  ποσό  τα  των  2.221,20€,  η  οποία 

σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/16 επιτρέπεται να γίνει με κάλυψη από τα απρόβλεπτα. Η 

δαπάνη του έργου με τον 1ου ΑΠΕ, ανέρχεται σε 21.325,56€ που περιλαμβάνει ποσό 2.620,03€ 

για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 22,04€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 4.127,53€ για ΦΠΑ 24%,  δηλαδή 

σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της συνολικής δαπάνης εργασιών.

Επομένως ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 21.325,56€, είναι 

σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου με αντίστοιχη απορρόφηση από 

το κονδύλιο των απρόβλεπτων χωρίς να γίνεται χρήση επί έλλατον ποσοτήτων.

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

Πίνακα του έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών » (αρ. μελ. έργου 21/2021)» 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 «Ασφαλτικές  Αποκαταστάσεις  Δ.Ε. 

Βασιλικών»(αρ.  μελ.  έργου  21/21)»  ο  οποίος κλείνει  σε  ισοζύγιο  με  τον  αρχικό  συμβατικό 

προϋπολογισμό του έργου. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19, απόφαση 207/17-08-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

ΑΔΑ: ΨΧΓΞΟΛΖΛ-ΤΦΧ
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