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Από  το  υπ’  αριθμ.  24/18-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 277/2018 Θέμα:  Έγκριση  κατασκευής  δικτύου  αποχέτευσης  ομβρίων 

σύμφωνα με τις μελέτες (υδραυλική & εργοταξιακή σήμανση) 

επί της οδού Ελευθερίας ΔΔ Θέρμης για την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.
Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 
Δεκεμβρίου 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  5341/14-12-2018  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. Δημητρίου Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Χρυσοχόου Παύλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.  Μαρία  Κωστίκα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του 
συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και πρότεινε  να 

συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.
Το 1ο θέμα αφορά στην  έγκριση για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης όμβριων, επί της 

οδού Ελευθερίας που διέρχεται μπροστά στην είσοδο του καταστήματος LIDL Πανοράματος και έως 
το διευθετημένο ρέμα στα δυτικά της οδού Θέρμης Πανοράματος σε απόσταση περίπου 220μ και το 
οποίο θα γίνει με οικονομική επιβάρυνση της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η συζήτηση του θέματος 
κρίνεται αναγκαία στην παρούσα συνεδρίαση καθώς η έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
άμεσα.

Το 2ο θέμα αφορά στην ανάθεση των εργασιών απόφραξης των δικτύων αποχέτευσης των 
οικισμών  του  Δήμου  Θέρμης. Η  συζήτηση  του  θέματος  κρίνεται  αναγκαία στην  παρούσα 
συνεδρίαση καθώς η έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει άμεσα λαμβανομένου υπόψη και των 
καιρικών συνθηκών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός 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…»  

Ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  18-12-2018 εισήγηση  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.  σύμφωνα  με  την  οποία:  «Η  ΛΙΝΤΛ  ΕΛΛΑΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  πρόκειται  να  

καθαιρέσει  υφιστάμενο  κατάστημα  LIDL και  να  προβεί  στην  κατασκευή  νέου,  μεγαλύτερου  

εμβαδού, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της οδού Θέρμης - Πανοράματος με τη δημοτική οδό  
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Ελευθερίας.  Τα  οικόπεδα  κατασκευής  του  νέου  καταστήματος  ανήκουν  διοικητικά  στο  Δήμο 

Πανοράματος,  όμως η  οδός  πρόσβασης  στο  κατάστημα ανήκει  στο  Δήμο Θέρμης  καθόσον το  

πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημα αποτελεί το όριο των Δήμων. Το υφιστάμενο κατάστημα ήδη  

υδροδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΘ και πρόκειται να υδροδοτηθεί και το νέο.

Η  Τεχνική  Εταιρία  Μελετητών  D.K.N.D.  ENGINEERS Ο.Ε.  (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε.) κατέθεσε στην υπηρεσία μας δύο αντίγραφα μελετών  (υδραυλική & 

εργοταξιακή σήμανση) που αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού  

Ελευθερίας ΔΔ Θέρμης για την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η υποβληθείσα υδραυλική μελέτη αφορά στην αποχέτευση ομβρίων της οδού Ελευθερίας  που  

διέρχεται  μπροστά στην είσοδο του καταστήματος  LIDL Πανοράματος και έως το διευθετημένο 

ρέμα στα δυτικά της οδού Θέρμης - Πανοράματος σε απόσταση περίπου 220 μ.

Συγκεκριμένα  η  μελέτη  αντιμετωπίζει  το  ζήτημα  της  συγκέντρωσης  και  απομάκρυνσης  των  

ομβρίων υδάτων που απολήγουν στο χώρο της οδού από την οδό Θέρμης - Πανοράματος αλλά και  

από τις όμορες επιφάνειες στα βόρεια της οδού. Επίσης στη μελέτη αναφέρονται όλες οι ενέργειες  

που έγιναν από την  D.K.N.D. ENGINEERS Ο.Ε.  προς τον ΑΔΜΗΕ σχετικά με το υπάρχον δίκτυο  

υψηλής τάσης εκατέρωθεν της οδού Ελευθερίας. 

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων θα γίνει  με οικονομική επιβάρυνση της  ΛΙΝΤΛ 

ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και στα πλαίσια της εργολαβίας κατασκευής του νέου καταστήματος που ήδη  

υλοποιείται. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη του τεχνικού τμήματος  

της ΔΕΥΑΘ, η οποία και θα πρέπει να ενημερωθεί πριν από οποιαδήποτε σχετική εργασία καθώς  

απαιτείται η παρουσία κλιμακίου του ΑΔΜΗΕ που θα κληθεί από τον κατασκευαστή. Η ΔΕΥΑΘ δεν  

θα έχει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα στα δίκτυα ΟΚΩ της περιοχής, ιδιαιτέρως στο δίκτυο  

υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ.

Επίσης οι μελέτες και η απόφαση έγκρισης κατασκευής του δικτύου θα αποσταλούν στην Τεχνική  

Υπηρεσία  του Δήμου Θέρμης για να λάβουν γνώση επί  του θέματος και  για τυχόν δικές τους  

ενέργειες».

Έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  της 

Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.  και  έγκριση  της  με  αριθμό   5390/18-12-2018 (ΑΠ  D.K.N.D. 

467/16-12-2018) αίτησης της Τεχνικής Εταιρίας Μελετητών  D.K.N.D.  ENGINEERS Ο.Ε.  για την 

κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, η οποία θα γίνει  με οικονομική επιβάρυνση της 

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.,  επί  της  οδού  Ελευθερίας  που  διέρχεται  μπροστά  στην  είσοδο  του 

καταστήματος  LIDL Πανοράματος και  έως το διευθετημένο  ρέμα στα δυτικά της οδού Θέρμης 

Πανοράματος σε απόσταση περίπου 220 μ..

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
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1. Εγκρίνει  την  με  αριθμό  5390/18-12-2018  (ΑΠ  D.K.N.D.  467/16-12-2018)  αίτηση  της 

Τεχνικής Εταιρίας Μελετητών  D.K.N.D.  ENGINEERS Ο.Ε.  για την  κατασκευή του δικτύου 

αποχέτευσης όμβριων σύμφωνα με τις μελέτες (υδραυλική & εργοταξιακή σήμανση) επί της 

οδού Ελευθερίας  ΔΔ Θέρμης  για  την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  υπό την επίβλεψη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

2. Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης όμβριων, θα γίνει με οικονομική επιβάρυνση της 

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Ελευθερίας που διέρχεται μπροστά στην είσοδο του 

καταστήματος  LIDL Πανοράματος  και  έως  το  διευθετημένο  ρέμα  στα  δυτικά  της  οδού 

Θέρμης Πανοράματος σε απόσταση περίπου 220 μ. Η ΔΕΥΑΘ δεν θα έχει καμία ευθύνη για 

τυχόν προβλήματα στα δίκτυα ΟΚΩ της περιοχής ιδιαιτέρως στο δίκτυο υψηλής τάσης του 

ΑΔΜΗΕ. 

3. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη του τεχνικού τμήματος της 

ΔΕΥΑΘ, η οποία και θα πρέπει να ενημερωθεί πριν από οποιαδήποτε σχετική εργασία καθώς 

απαιτείται η παρουσία κλιμακίου του ΑΔΜΗΕ που θα κληθεί από τον κατασκευαστή.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 277/18-12-2018
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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