
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/25-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 196/2019 Θέμα: Πραγματοποίηση Δαπάνης για τη δημοπράτηση του έργου: 

"  Ύδρευση  περιοχής  επέκτασης  οικισμού  Θέρμης  Δ.  Θέρμης 
(εσωτερικό δίκτυο) στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλόδημος Ι "

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00μ.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’ αριθμ. 5105/20-09-2019 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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη 

(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 
3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Παπαδάκη Αθηνά
5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Σαραφιανός Χρήστος
9. Καρκαλή Μαρία
10. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 

Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν πέντε θέματα 

εκτός ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα: α) αναμόρφωση προϋπολογισμού καθώς έχουν προκύψει 
νέες  ανάγκες  οι  οποίες  θα πρέπει  να καλυφθούν άμεσα και  οι  σχετικοί  Κ.Α.  είναι  ανεπαρκής, 
β)έγκριση εκτέλεσης προμήθειας  ηλεκτρολογικού υλικού το οποίο κρίνεται  εξαιρετικά αναγκαίο 
προκειμένου  να  αποκατασταθούν  κυρίως  βλάβες  που  έχουν  προκύψει  από  κλοπές  υλικού 
αντλιοστασίων, γ) Πραγματοποίηση Δαπάνης για τη δημοπράτηση του έργου: " Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης  οικισμού  Θέρμης  Δ.  Θέρμης  (  εσωτερικό  δίκτυο)  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος 
Φιλόδημος Ι " καθώς θα πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοπράτηση του έργου, δ) Έγκριση μελέτης 
12/2019 με τίτλο " Υπηρεσία Παρακολούθησης παραμέτρων Ομάδας Β και Ραδιενέργειας 2019 
καθώς το θέμα εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη ενώ κρίνεται άμεσα 
η εκτέλεση των εργασιών και ε) Ανάθεση  εκτέλεσης των εργασιών " Αποκατάσταση οδοστρώματος 
στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Περαίας" καθώς κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα η 
διαδικασία ώστε ο ανάδοχος να προβεί στις εργασίες αποκατάστασης της απαιτούμενης λωρίδας σε 
Επαρχιακή  οδό  με  ειδικά  αυξημένο  κυκλοφοριακό  φόρτο  μετά  την  τοποθέτηση  του  αγωγού 
λυμάτων.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o 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 …»  

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 

«Ο  Δήμος  Θέρμης στα  πλαίσια  της υπ’  αρ.  18334/10-05-2018  Πρόσκλησης  I του  Υπουργού 

Εσωτερικών  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  «Φιλόδημος  I»  και  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  

289/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 183/2018 απόφαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης,  υπέβαλε  αρχικά  την  υπ’  αρ.  25913/19-07-2018  αίτηση  

χρηματοδότησης, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την με αρ. 37709/23-07-2018 αίτηση  

χρηματοδότησης για την Πράξη «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης 

(εσωτερικό δίκτυο)», συνολικού προϋπολογισμού 4.855.717,08 € (ΦΠΑ 0%).

Η Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος «Φιλόδημος I» με το υπ’ αρ. 6105/29-01-2019 έγγραφό  

της ενέταξε το έργο με τίτλο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης 

(εσωτερικό δίκτυο)» στο εν λόγω Πρόγραμμα με  ποσό χρηματοδότησης 3.000.000,00€.Το έργο  

που θα κατασκευαστεί αφορά,  την κατασκευή των αγωγών ύδρευσης από ΡΕ 3 ης γενιάς 10 και  

12,5ατμ και από ελατό χυτοσίδηρο μήκους περίπου 70χλμ, των φρεατίων, των συσκευών και των  

ειδικών τεμαχίων του εσωτερικού δικτύου της περιοχής επέκτασης του Δ.Δ. Θέρμης. Επιλέχθηκε  

δίκτυο διανομής με βρόγχους. Προτείνεται η κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης μήκους 70 Km.  

Το έργο θα υλοποιηθεί  με τρία υποέργα.  Το πρώτο υποέργο  που είναι  και  το  κύριο  υποέργο  

περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης της περιοχής επέκτασης του οικισμού Θέρμης  

του Δήμου Θέρμης. Το 2ο υποέργο περιλαμβάνει τις Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες , το οποίο  

θα γίνεται καθόλη τη διάρκεια εκσκαφών του έργου και το 3ο υποέργο περιλαμβάνει τις εργασίες  

ΟΚΩ οι οποίες θα γίνονται κατά τη διάρκεια  κατασκευής του τεχνικού έργου. Το χρονοδιάγραμμα  

υλοποίησης του έργου είναι 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότηση της  

ανωτέρω Πράξης χρηματοδοτείται από Επενδυτικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων  

με αποπληρωμή από πόρους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και συνομολογείται με δανειακή  

σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου, ήτοι τη ΔΕΥΑ Θέρμης και του Ταμείου Παρακαταθηκών & 

Δανείων. Για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφηθούν πρώτα  οι  πόροι του  

Προγράμματος  «Φιλόδημος  I»  και  στη  συνέχεια  θα  χρησιμοποιηθούν  οι  ίδιοι  πόροι  της  ΔΕΥΑ  

Θέρμης. Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου είχε εγκριθεί με την με αριθ. 289/2018 απόφαση  

του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο θα υπογραφεί από  

τους δύο συμβαλλόμενους μετά την αποδοχή ένταξης  της πράξης.  Με την υπ’  αριθ.  83/2019  
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απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με την  

υπ’ αριθ. 84/2019 απόφαση του ΔΣ έγινε η αποδοχή ένταξης του έργου». 

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-

0027 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 της ΔΕΥΑΘ, για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο 

«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Φιλόδημος I» με ποσό 3.000.000,00 ευρώ (ΦΠΑ 0%), χρηματοδότησης του από 

το Πρόγραμμα «Φιλόδημος I, για το έτος 2019. Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 

είκοσι (20) μήνες, το υπόλοιπο ποσό θα πιστωθεί αντίστοιχα στα επόμενα έτη.

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 και την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης από 
τον  ΚΑ  15-90-12-0027  του  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  2019  της  ΔΕΥΑΘ,  για  τη 
δημοπράτηση  του  έργου  με  τίτλο  «Ύδρευση  περιοχής  επέκτασης  οικισμού  Θέρμης  Δ. 
Θέρμης  (εσωτερικό  δίκτυο)»  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  «Φιλόδημος  I»  με  ποσό 
3.000.000,00 ευρώ (ΦΠΑ 0%), χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος I. 
Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι  είκοσι (20) μήνες, το υπόλοιπο ποσό θα 
πιστωθεί αντίστοιχα στα επόμενα έτη.

2. Εγκρίνει την ψήφιση και δέσμευση της πίστωσης ποσού 3.000.000,00€ από τον Κ.Α.  15-
90-12-0027 προϋπολογισμού έτους 2019.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 196/25-09-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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