
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/13-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 68/2012

Θέμα:«Αποδοχή  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης 
«ΕΡΓΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΤΗΣ  ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ  ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ»   με  κωδικό  MIS 346717  στο  ΕΠ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 13 Ι 
Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.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.  1989/08-06-2012  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 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Αναγνώστου Πασχάλης 
(Αντιπρόεδρος)προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Χριστοφόρου Γεώργιος 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα   

4 Αντωνιάδου Μαρία 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

6 Καρκατζίνος Νικόλαος 

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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την 
επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός  
αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

  Ομοίως  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν.  1069/80  παρ.2 περ ε)του 
Ν.1069/80  Περί  κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το 
Διοικητικό Συμβούλιο ιδία: Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων ……. Επίσης 
αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων…….» 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2. του Ν.1069/80 «Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγούμενης 
παραγράφου  επιχειρήσεις  είναι  αρμόδιαι  δια  την  μελέτην,  κατασκευήν,  συντήρησιν,  
εκμετάλλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων  
και  ομβρίων  υδάτων,  ως  και  μονάδων  επεξεργασίας  λυμάτων  και  αποβλήτων  της  περιοχής  
αρμοδιοτήτός των.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι, η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη  » με την 184849/Π88/31-12-
2010 πρόσκλησή της κάλεσε  τους φορείς (ΟΤΑ ) να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), 
προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού 

Ο  Δήμος  Θέρμης  με  την  υπ.  αριθμ.  116/2011  απόφαση  του  ΔΣ  Θέρμης   υπέβαλλε 
πρόταση στο ΕΠ Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη  στον άξονα προτεραιότητας 2: «Προστασία και 
Διαχείριση υδάτινων πόρων» για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Έργα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα»   

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 
και  την  με  αριθμό  οικ  117930/30-03-2012  απόφαση  της ειδικής  υπηρεσίας  διαχείρισης  του  ΕΠ 
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Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  με την οποία εντάσσεται, μετά τη θετική αξιολόγηση της 
πρότασης, η πράξη «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής 
λεκάνης Ανθεμούντα »με κωδικό ΟΠΣ 346717 σε χρηματοδότηση με το ποσό των 13.771.286,99 
€. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Έργα ολοκληρωμένης  διαχείρισης  υγρών αποβλήτων 
της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα»  αποτελείται από τα εξής 3 υποέργα:

1. Μελέτη – κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης 
2. Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Βασιλικών  και  συλλεκτήρα  Βασιλικών  – 

Θέρμης 
3. Αρχαιολογικές εργασίες 

 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της ένταξης της πράξης 

«Έργα  ολοκληρωμένης   διαχείρισης   υγρών  αποβλήτων  της  υδρογεωλογικής  λεκάνης 
Ανθεμούντα»  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, την με αριθμό οικ 117930/30-03-2012 απόφαση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του 
ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Αποδέχεται  την  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο  «Έργα  ολοκληρωμένης   διαχείρισης   υγρών 

αποβλήτων  της  υδρογεωλογικής  λεκάνης  Ανθεμούντα»  στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα 
«Περιβάλλον-Αειφόρος  Ανάπτυξη»,   άξονας  προτεραιότητας  2:  «Προστασία  και  Διαχείριση 
υδάτινων πόρων» με κωδικό ΟΠΣ 346717 και χρηματοδότηση με το ποσό των 13.771.286,99 €.

2. Εξουσιοδοτούν  τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7, απόφαση 68/13-06-2012.
 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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