
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                               

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/07-08-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 100/2017 Θέμα:  «Αποδοχή  της  απόφασης  Ένταξης   της 
Πράξης  :«Ολοκλήρωση  έργων  αποχέτευσης  λεκάνης 
Ανθεμούντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5004104 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 

Αυγούστου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.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.  2914/02-08-2017 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μαρκούδης Γρηγόριος ( προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2.  Λεμονάκη Χρυσούλα
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
4. Φωτιάδης Αθανάσιος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  9o 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, ….».

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.» 

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…….» 
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο : «Ολοκλήρωση 

έργων  αποχέτευσης  λεκάνης  Ανθεμούντα»,  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5004104,  στο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».  

Ο Δήμος Θέρμης, ως δικαιούχος, υπέβαλε την με αριθμό  1617/19-01-2016  αίτηση 

χρηματοδότησης  προς  την  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας  Κεντρικής 

Μακεδονίας προκειμένου στην ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης 

λεκάνης Ανθεμούντα»  στο Ε.Π.  Υποδομές Μεταφορών ,περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020. 

Σύμφωνα  με  την  με  αριθμό  3574/05-07-2017  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  της 

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  Ε.Π.  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  εντάσσεται  η  πράξη  «Ολοκλήρωση 

έργων  αποχέτευσης  λεκάνης  Ανθεμούντα»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5004104  στο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020»  σε 

χρηματοδότηση με το ποσό των 4.026.981,59 € (Συνολικό Κόστος Πράξης =4.091.340,19 € 

-64.358,60 € Ίδια Συμμετοχή)

H Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:αφορά το σχεδιασμό αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή του 

υφιστάμενου οικισμού της Σουρωτής του Δήμου Θέρμη και ειδικότερα:

 Την  κατασκευή  κεντρικού συλλεκτήρα  μήκους  2.450  περίπου  μέτρων 

από σωλήνες PVC-U σειράς 41 έως τη θέση συμβολής στον ΚΑΑ Βασιλικών 

 Την  κατασκευή  αγωγών  του  εσωτερικού  δικτύου  (βασικοί, 

δευτερεύοντες) μήκους 7.360 περίπου μέτρων.

 Την  τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  φρεατίων  επίσκεψης-συμβολής 

στο σύστημα αγωγών

  Την κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων

 Την κατασκευή ωθητικού αγωγού μήκους 360 μέτρων 

 Δείκτες  φυσικού αντικειμένου:  μήκος  νέων αγωγών :  10.170μμ και  237τεμ. 

φρεάτια.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: αφορά το σχεδιασμό αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή του 

υφιστάμενου οικισμού της Αγίας Παρασκευής και στις οικιστικές περιοχές που βρίσκονται στα 

νοτιοδυτικά του οικισμού  και ειδικότερα:

 Την κατασκευή κυρίων συλλεκτήρων μήκους 2.240 περίπου μέτρων από 

σωλήνες PVC-U σειράς 41.

  Την  κατασκευή  αγωγών  των  εσωτερικών  δικτύων  (βασικοί, 

δευτερεύοντες) μήκους 5.560 περίπου μέτρων.

 Την κατασκευή ωθητικού αγωγού μήκους 320 μέτρων 

 Την  τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  φρεατίων  επίσκεψης-συμβολής 

στο σύστημα αγωγών

 Την κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων
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 Δείκτες  φυσικού  αντικειμένου:  μήκος  νέων  αγωγών  :  8.120μμ  και  199τεμ. 

φρεάτια.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Αρχαιολογικές εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής των δύο υποέργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά με την 

Αποδοχή της απόφασης Ένταξης της Πράξης : «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης 

Ανθεμούντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5004104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται  την  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο  :  «Ολοκλήρωση  έργων  αποχέτευσης 

λεκάνης  Ανθεμούντα»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5004104,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 

«Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020»,  σε 

χρηματοδότηση  με  το  ποσό  των  4.026.981,59  €  (Συνολικό  Κόστος  Πράξης 

=4.091.340,19 € -64.358,60 € Ίδια Συμμετοχή)

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πονερίδης Παναγιώτης για 

την υπογραφή εγγράφων των διοικητικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 100/07-08-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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