
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/08-05-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 115/2018 Θέμα:  Αποδοχή  της  πράξης  ένταξης  του  έργου 

'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΑΤΩ  ΣΧΟΛΑΡΙ  ΣΤΗ 
ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ’.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 Μαΐου 

2018  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00  μ.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’  αριθμό  1749/03-05-2018  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 οκτώ(8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Φωτιάδης Αθανάσιος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  παρ.  3.  του  Ν.1069/80  «τη μελέτη,  κατασκευή,  συντήρηση,  

εκμετάλλευση,  διοίκηση  και  λειτουργία  των  έργων  υδροληψίας,  έργων  επεξεργασίας  νερού,  

δικτύων μεταφοράς  νερού,  δικτύων διανομής  ύδρευσης,  δικτύων αποχέτευσης  ακάθαρτων  και  

ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων….» 

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  :  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001130 του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020».  

Σύμφωνα με την με αριθμό 2412/22-03-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, εντάσσεται η πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΑΚΑΝ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5001130  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σε χρηματοδότηση με το ποσό των 

308.943,09 €. 

H Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού που ξεκινάει από την περιοχή 

Ράπτλα  και  καταλήγει  στη  δεξαμενή  ΤΑΚΑΝ.  Πρόκειται  για  αγωγό  από  χυτοσιδηρό  που 

κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, διαμέτρου Φ200, ο οποίος λόγω παλαιότητας 

παρουσιάζει  σοβαρά  προβλήματα  λειτουργίας  με  μεγάλες  απώλειες  νερού  λόγω διαρροών.  Το 

φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την αντικατάσταση αγωγού του κυρίου αγωγού μεταφοράς 

νερού συνολικού μήκους 4.589m. Ο αγωγός θα συνδέσει  τη δεξαμενή στη θέση Ράπταλα που 

βρίσκεται στο υπ αριθμό 1568α αγροτεμάχιο οριστικής διανομής Κάτω Σχολαρίου με τη δεξαμενή 

‘ΤΑΚΑΝ’ που βρίσκεται στο 764 τεμάχιο οριστικής διανομής Καρδίας. 

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

Αποδοχή της απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ  

ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ,  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ» με  Κωδικό  ΟΠΣ  5001130  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

«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  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  :  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ 

ΣΧΟΛΑΡΙ  ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ,  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ 5001130  στο  Επιχειρησιακό 

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

χρηματοδότηση με το ποσό των 308.943,09 €. 

2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πονερίδης Παναγιώτης για την 
υπογραφή των διοικητικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 115/08-05-2018

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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