
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/06-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 246/2018 Θέμα: Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη 

δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ»  Α/Α 
1 της πράξης  με κωδ. mis 5001130

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  06 

Νοεμβρίου 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 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  4548/31-10-2018  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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

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 6o 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….» 

[1]

ΑΔΑ: ΨΦΧΨΟΛΖΛ-ΝΝΘ



Ο Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη των  μελών  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  την  οποία 

εισηγείται την πραγματοποίηση δαπάνης & την έγκριση δέσμευσης από τον  ΚΑ 12-01-01-8006 του 

εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  2018  της  ΔΕΥΑΘ  για  τη  δημοπράτηση  του  Υποέργου  με  τίτλο 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ» Α/Α 1 της 

πράξης  με κωδ. mis 5001130 προϋπολογισμού 286.720,10 ευρώ και χρηματοδότησης του Ε.Π. 

Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  του  Υπουργείου  Οικονομίας  & 

Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8163/22-10-2018 έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης  εγκρίθηκαν τα Τεύχη Διακήρυξης και η διαδικασία σύμφωνα με την οποία 

θα προκηρυχθεί το ανωτέρω έργο.  

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

Το έργο περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή κύριου αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 4.589 m που 
θα συνδέει τη δεξαμενή του Κ. Σχολαρίου ‘Ράπταλα’ (υπ’ αριθμ. 1568 δ Κ. Σχολαρίου - 
παραχώρηση) με τη δεξαμενή Τακάν (υπ’ αριθ. 764 Καρδίας).

• Την κατασκευή ενός φρεατίου αεραεξαγωγού,  δύο φρεατίων εκκένωσης και   τεσσάρων 
φρεατίων δικλείδων ελέγχου και εκκένωσης και ελέγχου με σκοπό τη σωστή λειτουργία του 
αγωγού

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι το παραπάνω έργο θα συμβάλλει στην αύξηση 

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του οικισμού και θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της 

περιοχής και  κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης & η σχετική δέσμευση από τον ΚΑ 

12-01-01-8006  του  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  της  ΔΕΥΑΘ  και  χρηματοδότησης  του  Ε.Π. 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

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 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ».

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  τη δημοπράτηση του Υποέργου με τίτλο 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ» Α/Α 1 
της πράξης  με κωδ. mis 5001130 προϋπολογισμού 286.720,10 ευρώ και χρηματοδότησης 
του  Ε.Π.  Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  του  Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Εγκρίνει  τη  δέσμευση  πίστωσης  ποσού  286.720,10€  από  τον  Κ.Α.  12-01-01-8006 
προϋπολογισμού  έτους  2018.Στον  προϋπολογισμό  έτους  2019  θα  υπάρξει  αντίστοιχη 
πρόβλεψη και ψήφιση εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 246/06-11-2018
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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