
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/05-08-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 170/2019 Θέμα: Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010925447 
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  05 

Αυγούστου  2019  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  συνεδρίαση  μετά  από  την υπ’  αριθμ.  3831/26-07-2019 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. Λεμονάκη Χρυσούλα

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Σαμαράς Σωκράτης 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος 5. Πιστέλας Ευστάθιος

6.
Νταλακούδης Δημήτριος 

(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 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με 

το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.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 τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου του Ν.1069/80 « Οι Δ.Ε.Υ.Α.,  

εντός  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  τους,  είναι  υπεύθυνες  για:…  γ)  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, ….» 

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…» και 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 
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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  την  από  26-07-2019  εισήγηση  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία Ο Δήμος Θέρμης στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 

46/CL1/12-4-2018 πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 266/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε την 

υπ’  αρ.  31643/11-09-2018  (υπ’αριθμ.  Πρωτ.  178-CL1/14-09-2018  βεβαίωση  καταχώρησης 

αιτήματος) αίτηση στήριξης για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου» και π/υ 

89.781,40€.

Η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από θετική 

αξιολόγηση  της  πρότασης,  σύμφωνα  με  το  αριθμ.  4169/15-07-2019  (ΑΔΑ:  Ω43Ρ7ΛΛ-ΩΔΖ) 

Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ενέταξε το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 

Αγ.  Αντωνίου»  στην Υποδράση 19.2.4.2  «Στήριξη  για  τη δημιουργία,  βελτίωση ή  επέκταση 

τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών», της 

Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

19.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του ΜΕΤΡΟΥ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/ LEADER».

Το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 89.781,40€.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός αγωγού διαμέτρου Ø75 και καθαρού μήκους 1.246,39 

m, ο οποίος θα οδεύει παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό Ø140. Ο υφιστάμενος αγωγός άρχεται 

από τη δεξαμενή (δεξαμενή αποθήκευσης) και τροφοδοτεί τη δεξαμενή (δεξαμενή υδροδότησης) 

που υδροδοτεί τον οικισμό Αγ. Αντωνίου. Επιπλέον, θα κατασκευασθεί άλλος ένας νέος αγωγός 

Ø63  και  καθαρού  μήκους  312,86  m,  ο  οποίος  θα  συνδεθεί  με  τον  υφιστάμενο  αγωγό.  Ο 

σχεδιασμός του αγωγού θα γίνει  έτσι,  ώστε να πληροί  όλα τα τεχνοοικονομικά κριτήρια όπως 

επαρκή παροχή νερού,  επαρκές πιεζομετρικό φορτίο, δικλείδες εκκένωσης, ελέγχου, αέρος κ.α.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου είχε εγκριθεί με την με αριθμ. 266/2018 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 182/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑ Θέρμης το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο θα υπογραφεί  από τους δύο 

συμβαλλόμενους μετά την αποδοχή ένταξης της πράξης. 

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

εισήγηση του Προέδρου, και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου» 

με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010925447 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 

προϋπολογισμού 89.781,40€.
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2. Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  για  την  υπογραφή  κάθε  σχετικού 

εγγράφου.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 170/05-08-2019

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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