
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/09-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 184/2019 Θέμα:     Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη 

δημοπράτηση  του  υποέργου  με  τίτλο  «Ύδρευση  περιοχής 
επέκτασης  οικισμού  Θέρμης  Δήμου  Θέρμης»    με  αριθ.  ΟΠΣ 
5028208. 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  09 

Σεπτεμβρίου  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.  4624/05-09-2019 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. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)

2. Σαμαράς Σωκράτης 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Καλαμπίδης Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o 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….» 

Ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στην  οποία 
αναφέρεται  ότι  «Με  το  υπ’  αριθ. πρωτ.  3661/21-6-2019  έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν τα Τεύχη Διακήρυξης και η  
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διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης 
οικισμού  Θέρμης  Δήμου  Θέρμης»   με  αριθ.  ΟΠΣ  5028208  προϋπολογισμού 
8.500.046,27 ευρώ (ΦΠΑ 0%).   Φορέας υλοποίησης  του έργου είναι  ο Δήμος Θέρμης και  
Κύριος του έργου η ΔΕΥΑ Θέρμης.
Η πράξη περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1.500m3 και θα εξυπηρετεί την υδροδότηση  
της μεσαίας ζώνης του Δ.Δ. Θέρμης (του υφιστάμενου οικισμού, της περιοχής επέκτασης και  
εκτός σχεδίου περιοχή δυτικά της περιοχής επέκτασης) συνολικού πληθυσμού 24.680 κατοίκων  
κατά το έτος - στόχο. Αποτελείται από δύο, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε τέσσερις,  
υγρούς θαλάμους κυκλικής κάτοψης με κέλυφος και ένα κοινό χώρο επιθεώρησης - επίσκεψης  
και χειρισμού δικλίδων. Ως προς τα συστήματα αυτοματισμών προβλέπεται η παρακολούθηση  
και  καταγραφή  των  παροχών  εισόδου  και  εξόδου,  η  τοποθέτηση  μονάδας  χλωρίωσης  και  
τοπικού σταθμού ελέγχου για το σύστημα τηλεχειρισμού. Τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο  
προσυγκέντρωσης της Εμπορικής, τις γεωτρήσεις Πατσουράκου 1, Eurotech, Εμπορική, Λήδα-
Μαρία και Αμερικάνικα και την προς κατασκευή δεξαμενή της ΕΥΑΘ.

• Την  κατασκευή  3  αντλιοστασίων  για  την  ενίσχυση  του  μανομετρικού  φορτίου  προς  τις  
δεξαμενές  και  για  την  καλύτερη  διαχείριση  του νερού (α.  Αντλιοστάσιο  Προσυγκέντρωσης  
Αεροπορίας,  β.  Αντλιοστάσιο  προσυγκέντρωσης  Θερμοκηπίου και  μέσω αυτού τη  δεξαμενή  
Λίτσα 2, γ. Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης Εμπορικής και μέσω αυτού τη νέα δεξαμενή).

• H  δεξαμενή  Λίτσα  2,  εντάσσεται  στο  δίκτυο  υδροδότησης  και  θα  τροφοδοτείται  από  το  
αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης του Θερμοκηπίου και τη γεώτρηση της Τούμπας.

• Η δεξαμενή Λήδα-Μαρία εντάσσεται στο δίκτυο υδροδότησης και θα τροφοδοτείται από τη νέα  
δεξαμενή.

• Κατασκευή  τροφοδοτικού  αγωγού  που  θα  συνδέει  τις  γεωτρήσεις  Κοσμίδη,  Φοιρού,  και  
Αεροπορίας (μέσω του  αντλιοστασίου προσυγκέντρωσης της Αεροπορίας) με τη νέα δεξαμενή.  
Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται και όλα τα  έργα του εξωτερικού υδραγωγείου (γεωτρήσεις και  
δεξαμενές) μεταξύ τους οπότε σε περιπτώσεις ανάγκης ή συντηρήσεων θα είναι  δυνατό να  
επιλέγεται  από  ποιες  γεωτρήσεις  θα  γίνεται  η  τροφοδοσία  κάθε  δεξαμενής,  ώστε  να  μην  
διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου.

• Αντικατάσταση εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις και κατασκευή οικίσκων εξοπλισμού σε όλες  
τις γεωτρήσεις.

• Επιπλέον προβλέπονται   αρχαιολογικές  εργασίες  και  έρευνες  που θα προκύψουν κατά την  
υλοποίησή του (υποέργο 2).

Η επίβλεψη των  εκσκαφικών  εργασιών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  αρχαιολογική  υπηρεσία.  Το 

κόστος  εργασιών  αρχαιολογίας  θα  αποτελέσει  ξεχωριστό  υποέργο  της  πράξης  με  

προϋπολογισμό  148.185,53 ευρώ»  και  εισηγείται  την  πραγματοποίηση  δαπάνης  &  έγκριση 

δέσμευσης  από τον   ΚΑ  15-90-12-0026  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ για  τη 

δημοπράτηση του Υποέργου (1) με τίτλο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης 

Δήμου Θέρμης» με αριθ. ΟΠΣ 5028208 με ποσό προϋπολογισμού  8.500.046,27 ευρώ (ΦΠΑ 

0%) και του υποέργου (2) με ποσό προϋπολογισμού 148.185,53 ευρώ χρηματοδότησης του Ε.Π. 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020(σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4378/2-8-2018 

(ΑΔΑ: 7ΧΓ37ΛΛ-ΘΙΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ένταξης πράξης  «Ύδρευση 

περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης»).

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

πραγματοποίηση της δαπάνης και την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης  από τους  ΚΑ  15-90-12-

0026 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 της ΔΕΥΑΘ, για τη δημοπράτηση του Υποέργου (1) 

με τίτλο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» με αριθ. ΟΠΣ 

5028208  με ποσό προϋπολογισμού  8.500.046,27  ευρώ (ΦΠΑ 0%) και του  υποέργου (2) με 

ποσό  προϋπολογισμού  148.185,53  ευρώ χρηματοδότησης  του  Ε.Π.  Περιφέρειας  Κεντρικής 
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Μακεδονίας  ΕΣΠΑ 2014-2020(σύμφωνα με  την υπ'  αριθ.  4378/2-8-2018 (ΑΔΑ:  7ΧΓ37ΛΛ-ΘΙΓ) 

Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ένταξης πράξης  «Ύδρευση περιοχής επέκτασης 

οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης»).

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 (1) με τίτλο 
«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» με αριθ.  ΟΠΣ 
5028208 με ποσό προϋπολογισμού  8.500.046,27 ευρώ (ΦΠΑ 0%) και χρηματοδότησης 
του Ε.Π.  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020 και  του  υποέργου (2) με 
ποσό  προϋπολογισμού  148.185,53  ευρώ  και χρηματοδότησης  του  Ε.Π.  Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020

2. Εγκρίνει την ψήφιση και δέσμευση της πίστωσης ποσού 3.000.000,00€ από τον Κ.Α.  15-
90-12-0026  προϋπολογισμού έτους 2019. Στον προϋπολογισμό των ετών 2020 και 2021 
θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη και ψήφιση για το υπόλοιπο του ποσού.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 184/19-09-2019

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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