
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. 116/2018 Θέμα:  Πραγματοποίηση  δαπάνης  και  δέσμευσης  για  τη 

δημοπράτηση του έργου 'Αποχέτευση όμβριων οικισμού Κ. 
Σχολαρίου’.

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 8o 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   «Οι  Δ.Ε.Υ.Α.,  εντός  της  περιοχής 

αρμοδιότητάς τους,  είναι  υπεύθυνες για: …  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….» 

Με την υπ’ αριθ. 164/2017 απόφαση του Δ.Σ.  παραλήφθηκε η υπ' αριθ. 5/2017 μελέτη με 

τίτλο  «Επικαιροποίηση  μελέτης  αποχέτευσης  όμβριων  οικισμού  Κ.  Σχολαρίου  και  Τευχών 
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Δημοπράτησης» και  στη  συνέχεια  έγιναν  οι  απαιτούμενες  ενέργειες  ώστε  να  ληφθούν  οι 

αδειοδοτήσεις  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  προκειμένου  το  έργο  να   καταστεί  ώριμο  για  τη 

δημοπράτησή του.  Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Θέρμης και Κύριος του έργου η 

ΔΕΥΑ Θέρμης.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή :

1. Ενός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στον οικισμό Κάτω Σχολαρίου, το οποίο θα απαρτίζεται 

από ένα συλλεκτήριο αγωγό, από ένα δευτερεύοντα αγωγό, από φρεάτια επίσκεψης, καθώς 

επίσης και από φρεάτια και κανάλια υδροσυλλογής.

2. Ενός  τεχνικού  εξόδου  (πτερυγότοιχος  και  βαθμιδωτό  ρείθρο)  στο  σημείο  εκβολής  του 

συλλεκτήριου αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.

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

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σύμφωνα  με  την  οποία  «… Το  δίκτυο  αποχέτευσης  όμβριων  θα  αποτελείται  από  

τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Οι εσωτερικές  

διάμετροι των επί μέρους αγωγών του συλλεκτήριου αγωγού που θα χρησιμοποιηθούν είναι Φ600  

mm,  Φ800  mm  και  Φ1200m,  ενώ  οι  εσωτερικές  διάμετροι  των  επί  μέρους  αγωγών  του  

δευτερεύοντα αγωγού που θα χρησιμοποιηθούν είναι  Φ600 mm. Επιπλέον,  θα αποτελείται  από  

συνδετήριους  αγωγούς  PVC,  οι  οποίοι  θα  παραλαμβάνουν  την  παροχή  από  τα  κανάλια  

υδροσυλλογής,  και  θα  την  παροχετεύουν  στους  τσιμεντοσωλήνες  του  δικτύου.  Οι  συνδετήριοι  

αγωγοί θα είναι εσωτερικής διαμέτρου Φ400.

Στόχος είναι η ταχεία συλλογή και παροχέτευση του συνόλου των ομβρίων υδάτων, ώστε να  

αποφεύγονται  φαινόμενα έντονου πλημμυρικού χαρακτήρα και  ισχυρές ροές επί  των οδών του  

οικισμού.

Για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου» με 

ποσό προϋπολογισμού μελέτης 983.870,97 ευρώ κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης 

& έγκριση δέσμευσης από τον ΚΑ 15-90-12-0008 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ 

και χρηματοδότησης από ίδιους πόρους». 

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

πραγματοποίηση  της  δαπάνης  και  τη  δέσμευση  πίστωσης  για  τη  δημοπράτηση  του  έργου 

'Αποχέτευση όμβριων οικισμού Κ. Σχολαρίου.

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. Εγκρίνει  την  πραγματοποίηση  της  δαπάνης  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο: 

'Αποχέτευση  όμβριων  οικισμού  Κ.  Σχολαρίου’  με  ιδίους  πόρους  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

προϋπολογισμού μελέτης 983.870,97 ευρώ.

2. Εγκρίνει  τη  δέσμευση  πίστωσης  ποσού  983.870,97€  από  τον  Κ.Α.  15-90-12-0008 

Προϋπολογισμού έτους 2018.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 116/08-05-2018

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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