
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  4/12-03-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 38/2012 Θέμα:«Ορισμός  εκπροσώπου  στην  κοινή  επιτροπή 

παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  του 
Συνδέσμου  Ύδρευσης  Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας  και 
της Ανατολικής Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου  για  τη  δημοπράτηση  και  κατασκευή  του 
έργου  δικτύου  ύδρευσης  «Κατασκευή  παράλληλου 
πρωτεύοντος  αγωγού  μήκους  4,2χιλ.(κεντρικό 
αντλιοστάσιο  –δεξαμενή  Χασαπλί)  του  Συνδέσμου 
Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας» 

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  12 
Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 814/08-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  γιατί  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Καρκατζίνος Νικόλαος (προσήλθε κατά 
την έναρξη της συζήτησης του 1ου 

θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2
Λεμονάκη Χρυσούλα (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος)

3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 Τσολάκη Ελευθερία

4 Χρυσοχόου Παύλος 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

7 Κεσίδη Αναστασία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με την με αριθμό 
512/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Θέρμης  εγκρίθηκε  η  λύση  του 
Συνδέσμου  Ύδρευσης  Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας  και  η  μεταφορά  της  κινητής  και  ακίνητης 
περιουσία του ανωτέρου νομικού  προσώπου  στη ΔΕΥΑ Θέρμης(Φ ΕΚ 2985/27-12-2011/Τ.Β’)

Σύμφωνα με τη παρ.1 άρθρο 109 του ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης≪  
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −  Πρόγραμμα  Καλλικράτης  «…….≫ Κινητά  και  ακίνητα 
περιουσιακά  στοιχεία  των  συγχωνευόμενων  επιχειρήσεων  περιέρχονται  αυτοδικαίως  στην 
επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων…..»

Η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας, ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας και 
η αναπτυξιακή εταιρεία Ανατολική Α.Ε., προέβησαν στη υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για 
την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου δικτύου 
ύδρευσης «Κατασκευή παράλληλου πρωτεύοντος αγωγού μήκους 4,2χιλ.(κεντρικό αντλιοστάσιο –
δεξαμενή Χασαπλί) του Συνδέσμου Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας». 

Για το λόγο ότι επίκειται οριστική παραλαβή του έργου και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  σύμφωνα με το 
άρθρο 109 του ν 3852/2010 είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κρίνεται 
αναγκαίο εκ νέου ο ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.
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Προτείνονται ως μέλη  στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης  μεταξύ  της Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  του Συνδέσμου Ύδρευσης  Ευρύτερης 
Περιοχής Μίκρας και της Ανατολικής Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη 
δημοπράτηση και κατασκευή του έργου δικτύου ύδρευσης «Κατασκευή παράλληλου πρωτεύοντος 
αγωγού  μήκους  4,2χιλ.(κεντρικό  αντλιοστάσιο  –δεξαμενή  Χασαπλί)  του  Συνδέσμου  Ύδρευσης 
Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας  ο  κ.  Πονερίδης  Παναγιώτης   Πρόεδρος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και 
αναπληρωτής αυτού ο κ. Αναγνώστου Πασχάλης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά από  διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Ορίζει  εκπροσώπους  στην  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης  της  εκτέλεσης  των  όρων  της 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Συνδέσμου Ύδρευσης Ευρύτερης 
Περιοχής Μίκρας και της Ανατολικής Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη 
δημοπράτηση  και  κατασκευή  του  έργου  δικτύου  ύδρευσης  «Κατασκευή  παράλληλου 
πρωτεύοντος  αγωγού  μήκους  4,2χιλ.(κεντρικό  αντλιοστάσιο  –δεξαμενή  Χασαπλί)  του 
Συνδέσμου Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας τους κ. Πονερίδη Παναγιώτη  Πρόεδρο της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Αναγνώστου  Πασχάλη  Αντιπρόεδρο  του  Δ.Σ.  της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 38/12-03-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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