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Από  το  υπ’  αριθμ.  16/09-06-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 109/2020 Θέμα:  «Αποδοχή  της  αριθ.  120/2020απόφασης  Δημοτικού 

Συμβουλίου  σχετικά  με:  «Απόδοση  εισφορών σε  χρήμα  της 

παρ.  1  του  άρθρου  9  του  ν.  1337/1983  (ΦΕΚ  33  Α)  στη 

Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης-Αποχέτευσης  Δήμου  Θέρμης 

(ΔΕΥΑΘ)  για  την  κατασκευή  του  έργου  «Αποχέτευση 

ακαθάρτων τμήματος της επέκτασης Θέρμης» και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2020».

Στη  Θέρμη,  σήμερα  09  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:30  μ.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2211/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Χατζηδημητρίου Φανή

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία

8.
Λιόλιος Αντώνιος (αναπληρωματικό 

μέλος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 2ο 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 …»  

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου 

Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) συστάθηκε  μετά από συγχώνευση  των αντίστοιχων επιχειρήσεων των πρώην 

Δήμων Μίκρας και  Θέρμης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της με αριθ. 101/2011 απόφασης του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Θέρμης,  που  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  με  αριθ.  1101  τ.  Β 
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«Άρθρο 1: Σύσταση – Σκοπός 1. ..... 2. ......3. Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή,  

συντήρηση,  εκμετάλλευση,  η  διοίκηση  και  λειτουργία  των  δικτύων  ύδρευσης,  άρδευσης  και  

αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και  

αποβλήτων  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  της.  Η  εκμετάλλευση  των  έργων  και  υπηρεσιών  της  

επιχείρησης ενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 1069/1980.» Ομοίως σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: «Άρθρο 2: Έδρα – 

Περιοχή  αρμοδιότητας  1.  .....  2.  Η  περιοχή  αρμοδιότητος  της  επιχείρησης  είναι  η  διοικητική  

περιφέρεια του Δήμου Θέρμης όπως αυτός έχει προκύψει από το εδάφιο 19.α.12 της παραγράφου  

2  του  άρθρου  1  του  ν.  3852/2010  και  ως  εκ  τούτου  περιλαμβάνει  όλους  ανεξαιρέτως  τους  

οικισμούς των δημοτικών ενοτήτων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας» και σύμφωνα με το άρθρο 6 

της προαναφερθείσας με αριθ. 101/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης 

(ΦΕΚ  1101  Β):  «Άρθρο  6:  Έσοδα,  Οι  πόροι  της  Δημοτικής  επιχείρησης  είναι:……11.  Οι  

συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση έργων».

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…».

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η με αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης η οποία στο εισηγητικό της μέρος αναφέρει ότι « ……Το έργο με 

τίτλο  «Αποχέτευση  ακαθάρτων  τμήματος  επέκτασης  Θέρμης»  αφορά  στην  κατασκευή  δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήματα της περιοχής επέκτασης του σχεδίου πόλης του οικισμού της  

Θέρμης, καλύπτοντας το σύνολο της περιοχής δυτικά του οικισμού και νότια-νοτιοδυτικά της οδού  

Στ. Καζαντζίδη, και περιλαμβάνει την κατασκευή:

α. κύριων αποχετευτικών αγωγών, συνολικού μήκους 1.600 μ.

β. βασικών συλλεκτήρων, συνολικού μήκος 5.800 μ.

γ. δευτερευόντων, τριτευόντων και λοιπών αγωγών, συνολικού μήκους 7 χλμ. περίπου, και

δ. κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας μήκους 24 μ., από την οποία αναρτάται ο κύριος

αποχετευτικός αγωγός.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση 412 φρεατίων, καθώς και την κατασκευή

ιδιωτικών συνδέσεων μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή.

Β.2 Προϋπολογισμός του έργου

Ο  προϋπολογισμός  του  τμήματος  του  έργου  που  επιλέχθηκε  να  προωθηθεί  ανέρχεται  σε  

€3.550.000,00, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων (15%), του ΦΠΑ (24%), των γενικών  

εξόδων και του εργολαβικού οφέλους (18%). ….

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  χρονοδιάγραμμα  του  έργου,  εκτιμάται  ότι  εντός  του  2020  θα  

απαιτηθεί  απορρόφηση  ποσού  €200.000,00,  το  2021  θα  απαιτηθεί  απορρόφηση  ποσού 

€2.800.000,00 και το 2022 θα απαιτηθεί απορρόφηση ποσού €550.000,00. ….. 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α),

β. των άρθρων 1 παρ. 3, 2 παρ. 2 και 6 της με αριθ. 101/2011 απόφασης του Δημοτικού
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Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης (ΦΕΚ 1101 Β),

γ. του άρθρου 35 της απόφασης με αριθ. 63168/18.10.2011 του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 2575 Β), και

δ. του ν. 1069/19.8.1980 (ΦΕΚ 191 Α),

από τις οποίες προκύπτουν ότι η κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος  

του οικισμού Θέρμης», προϋπολογισμού €3.550.000,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

α. ως αντικείμενο αποτελεί αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), με παραχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Θέρμης (άρθρο 1 παρ. 3 της με αριθ. 101/2011 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, ΦΕΚ 1101 Β και άρθρο 35 απόφασης ΓΓ της ΑΔΜ-Θ με

αριθ. 63168/18.10.2011, ΦΕΚ 2575 Β),

β. βρίσκεται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ (άρθρο 2 της με αριθ.

101/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, ΦΕΚ 1101 Β),

γ.  μπορεί  και  πρέπει  να  χρηματοδοτηθεί  από  την  εισφορά  σε  χρήμα  που  

επιβλήθηκε  από τον Δήμο και πληρώθηκε από τους πολίτες, αφού αποτελεί κατασκευή έργου  

βασικής κοινόχρηστης υποδομής (άρθρο 9 ν. 1337/1983, ΦΕΚ 33 Α), καθώς και το με αριθ. πρωτ.  

ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/7940/90/23.1.2020  έγγραφο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας  

(Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών)….»,

και καταλήγει στο αποφατικό μέρος: 

« Την απόδοση ποσού €200.000,00 στη ΔΕΥΑΘ, το οποίο προέρχεται από την είσπραξη των 

εισφορών σε χρήμα και αναλογεί στην κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος  

επέκτασης Θέρμης», προϋπολογισμού €3.550.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με  

τις διατάξεις του Ν. 1337/1983» .

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια έχοντας υπόψη τα ανωτέρω είπε στα μέλη ότι προκειμένου 

στην εκτέλεση του έργου κρίνεται αναγκαία  η αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Εγγραφή  στον  Κ.Α.  εσόδου  58-00-00-0021   με  τίτλο:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΜ  ΔΙΚΤ. 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΚΤ ΘΕΡΜΗ» ποσού  200.000,00€ και επίσης στον Κ.Α. εξόδου 15-90-12-0035   με 

τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΜ ΔΙΚΤ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΚΤ ΘΕΡΜΗ» ποσού  200.000,00€. 

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεθέντα ανωτέρω, την με αριθμό 

120/2020 απόφαση του Δήμου Θέρμης, το γεγονός ότι εντός του έτους 2020 θα απορροφηθούν 

200.000,00€  για  την  κατασκευή  του  έργου,  πρότεινε  την  αποδοχή  της  με  αριθμό  120/2020 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης και αποδέχεται ως έσοδο το ποσό των 

200.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης» 

και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως εκτέθηκε ανωτέρω. 

   
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 ισχύουσες διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αποδέχεται την με αριθμό 120/2020 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης 

και αποδέχεται ως έσοδο το ποσό των  200.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Αποχέτευση 

ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης».

2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

2.1 Αναμορφώνεται το σκέλος του εσόδου και οι Κ.Α.: 

Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2) ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(3) =(1)+ (2) ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

58-00-00-0021   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΜ ΔΙΚΤ. 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΚΤ ΘΕΡΜΗ 0,00 € 200.000,00 200.000,00 €

2.2 Αναμορφώνεται το σκέλος του εξόδου και οι Κ.Α.:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(3) =(1)+ (2) ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

15-90-12-0035   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΜ ΔΙΚΤ. 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΚΤ ΘΕΡΜΗ 0,00 200.000,00 200.000,00
Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού έτους 2020.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 109/09-06-2020

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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