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Από το Αριθ. 2/13-02-2019  πρακτικό
Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ  29/2019 :Λήψη απόφασης  για  εκτέλεση του έργου με τίτλο Κατασκευή
εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  οικισμών  Αγίου  Θωμά  και  Κλειδιού  Δήμου
Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων

    Σήμερα, στις 13 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτης και 
ώρα 6.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε  δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την 
με αρ. Πρωτ. 2277/7-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Κουρουτού Μιχαήλ, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον 
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.  3852/2010. Η πρόσκληση 
αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους της  Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, 
της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, 
της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της 
Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής 
Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων και της Τοπικής 
Κοινότητας Τανάγρας,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 
3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο 
της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας 
Στεφάνης.

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο  είκοσι επτά
(27)   Δημοτικών  Συμβούλων,  ήταν  παρόντες  είκοσι  ένας  (  21)   Δημοτικοί
Σύμβουλοι   και  πέντε  (5)  από  τους  Προέδρους  των  Τοπικών  και  Δημοτικών
Κοινοτήτων, και ως εξής:

     Παρόντες Δημοτικοί                  Απόντες Δημοτικοί                      Παρόντες Πρόεδροι
     Σύμβουλοι οι:                                Σύμβουλοι οι:                          Τοπικών και Δημοτικών
                                                                                                                  Κοινοτήτων οι:

1.Σταμάτης Σπυρίδων 1.Καμπιώτου -Λιάπη 
Γεωργία 

1. Κοκόσης Σωτήριος Τ.Κ. Αγίου Θωμά

2.Πέτρου Νικόλαος 2.Κόκκαλης Γεώργιος 2. Αντωνίου Λάμπρος   -Δ.Κ. 
Σχηματίσου

3.Γκίνης Ιωάννης                        3. Σφυρίδη Ευαγγελία 3. Κατσιφής Δημήτριος-Τ.Κ. Κλειδίου
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4.Αναστασίου Ιωάννη 4 .Βρατσιώτης Νικόλαος 4. Γκίκας Λουκάς Τ.Κ. Ασωπίας 

5.Δημητρίου Ηλίας 5. Στρατή-Πινήτα Ευγενία 5. Καφούνης Γεώργιος Τ.Κ. Καλλιθέας 

6.Σαμουρέλης Χρήστος 6. Κατσέλης Χρήστος 
7.Ανυφαντής Αλέξανδρος
8.Κουρουτός Μιχαήλ
9.  Χρήστου Γεώργιος 
10.Βουγέσης Γεώργιος  
11.Ζαφειροπούλου - Στουραΐτη 
Ελένη
12. Δριχούτης Διομήδης 
13. Χαρίσης Ξενοφών 
14. Νίκα-Κοτσίφη Μαρα
15. Παπαθανασίου-Λαψάνης 
Κωνσταντίνος
16  Πέτρου Χρήστος
17. Κακάλια Ευαγγελία 
18. Αναστασίου Κωνσταντίνος
19. Κανέλλος Αντώνιος 
20. Μαυράκης Λάζαρος
21. Θεοδώρου Δημοσθένης

      Στη συνεδρίαση αυτή δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος 
Περγάλιας και εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρίου Ηλίας.
       Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Αδάμ Ιωάννης, για την 
τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γκίκα Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:
      
    Παρακαλούμε  όπως προχωρήσετε  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  εκτέλεση του
έργου με τίτλο  Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά
και  Κλειδιού  Δήμου  Τανάγρας  και  έργων  μεταφοράς  στο  ΒΙΟΚΑ  Σχηματαρίου  /
Οινοφύτων, προϋπολογισμού 3.600.000,00 ευρώ, για το οποίο σας αποστέλλουμε την υπ.
αριθμ. 5/2019 εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το  έργο  έχει  ενταχθεί  προς  χρηματοδότηση  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  Ι  του
Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  I με την υπ αρίθμ.  59520/26.10.2019 (ΑΔΑ : Ω4ΣΒ465ΧΘ7-
2Μ1)  απόφαση  του  Υπουργού  εσωτερικών  και  αφορά  την  κατασκευή  των  εσωτερικών
δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Αγ. Θωμά και Κλειδιού και των αγωγών μεταφοράς των
λυμάτων τους στον ΒΙΟ.ΚΑ. Οινοφύτων – Σχηματαρίου. 

Τα λύματα των οικισμών Αγ. Θωμά και Κλειδιού, προβλέπεται να μεταφέρονται στην
υφιστάμενη  μονάδα  βιολογικού  καθαρισμού  Σχηματαρίου  –  Οινοφύτων  στη  θέση  «Άγιος
Γεώργιος» του Δήμου Τανάγρας. Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της θέσης της ΕΕΛ
είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αντλιοστασίων στους ως άνω οικισμούς. Γενικά ο σχεδιασμός
του δικτύου ακολουθεί κατά κανόνα τις κλίσεις των οδών και τα λύματα καταλήγουν βαρυτικά
σε αντλιοστάσια που αντλούν τα λύματα σε καταθλιπτικούς αγωγούς και τα μεταφέρουν στον
ΒΙΟ.ΚΑ..

Τα  προτεινόμενα  δίκτυα  αποχέτευσης  και  τα  έργα  μεταφοράς-προσαγωγής  των
λυμάτων  προς  τον  υφιστάμενο  ΒΙΟ.ΚΑ.  αποτελείται  από  αγωγούς  (βαρύτητας  &
καταθλιπτικούς)  συνολικού  μήκους  περίπου  22,5  km.  καθώς  και  τρία  (3)  αντλιοστάσια
ακαθάρτων.
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Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, υπάρχει στις παραγράφους του τεύχους της
μελέτης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο, τον προϋπολογισμό
και τα αναλυτικά σχέδια.

Σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κανονισμού  2195/2002  (ΕΚ)  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς :

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

Το  συνολικό  κόστος  του  έργου,  βάσει  του  προϋπολογισμού  του,  ανέρχεται  στα
3.600.000,00  συμπεριλαμβανομένου  εργολαβικού  οφέλους,  απροβλέπτων  και
αναθεωρήσεων. Στον τελικό προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη Φ.Π.Α. (το έργο
υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 10 του Ν. 4281/2014).

Από  το  ανωτέρω  ποσό  τα  3.300.000,00 ευρώ  καλύπτονται  απ  το  πρόγραμμα
«Φιλόδημος Ι» και  τα   300.000,00 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί  στις  ιδιωτικές  συνδέσεις
αποχέτευσης) από Ιδ. Πόρους του Δήμου Τανάγρας

Το  έργο  προτείνεται  να  εκτελεστεί  με  ανοιχτή  διαδικασία  του  άρθρου  264  του
Ν.4412/2016  και  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  νόμου  αυτού.  Η  οικονομική  προσφορά  των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.
(α) του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών
εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.
      Έπειτα  από  τα  ανωτέρω  παρακαλούμε  για  την  λήψη  απόφασης  έγκρισης  της
επικαιροποιημένης μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης τους έργου. 
    
       Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συμβούλων την σχετική μελέτη και  κάλεσε
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα. 
       Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση  και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση αυτή, την μελέτη του έργου,  τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου,
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

α)  Εγκρίνει  την  5/2019   επικαιροποιημένη  μελέτη   του  έργου:“Κατασκευή εσωτερικών
δικτύων  αποχέτευσης  οικισμών  Αγίου  Θωμά  και  Κλειδιού  Δήμου  Τανάγρας  και
έργων  μεταφοράς  στο  ΒΙΟΚΑ  Σχηματαρίου  /  Οινοφύτων”  προϋπολογισμού
3.600.000,00 ευρώ.

β) Το έργο θα εκτελεστεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί  και  υποβληθεί  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  95  παρ.2.(α)  του
Ν.4412/2016  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών
εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2019

Αφού συντάχθηκε  και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται  από τους παρόντες 
δημοτικούς συμβούλους.                      
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Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουρουτός Μιχαήλ
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