
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  20/03-08-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 141/2020 Θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 55/20 μελέτης με τίτλο ‘Σύνταξη 

Αίτησης  –  Ωρίμανση  φακέλου   στην  πρόσκληση  Αντώνης 

Τρίτσης  για  έργα  ΑΠΕ,  για  υποδομές  Ύδρευσης  – 

Αποχέτευσης’».

Στη Θέρμη, σήμερα 3 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης 

κεκλισμένων των θυρών, 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. 3329/24-07-2020 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. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Γαντάς Σπυρίδων

6.
Τσιφτελίδου Άννα (αναπληρωματικό 

μέλος) 
7. Καρκαλή Μαρία
8. Λιόλιος Αντώνιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβαλάση 
Γεωργία  αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν τρία (3) θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα 
οποία αφορούν: α. στην έγκριση της υπ. αρ. 55/20 μελέτης με τίτλο ‘Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση 
φακέλου   στην  πρόσκληση  Αντώνης  Τρίτσης  για  έργα  ΑΠΕ,  για  υποδομές  Ύδρευσης  – 
Αποχέτευσης’.  Η συζήτηση του παρόντος θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο δυνατό προκειμένου στην υποβολή αιτήματος καθώς η 
ημερομηνία  υποβολής  των  προτάσεων  στο  ανωτέρω  πρόγραμμα  δύναται  να  λήξει  σε  χρόνο 
νωρίτερο  της   προσδιοριζόμενης  ημερομηνίας  σε  περίπτωση  εξάντλησης  του  προς  διάθεση 
προϋπολογισμού.  Συνεπώς  λόγω   περιορισμένης  χρονικής  διάρκειας  κρίνεται  επιβεβλημένη  η 
ταχύτερη έναρξη των διαδικασιών  β. στην έγκριση της υπ. αρ. 54/20 μελέτης με τίτλο ‘Σύνταξη 
Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου  στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα  υποδομών Ύδρευσης’. 
Η συζήτηση  του  παρόντος  θέματος  κρίνεται  αναγκαία  προκειμένου  να  γίνουν  οι  απαραίτητες 
διαδικασίες το συντομότερο δυνατό προκειμένου στην υποβολή αιτήματος καθώς η ημερομηνία 
υποβολής  των προτάσεων στο  ανωτέρω πρόγραμμα δύναται  να λήξει  σε  χρόνο  νωρίτερο  της 
προσδιοριζόμενης  ημερομηνίας  σε  περίπτωση  εξάντλησης  του  προς  διάθεση  προϋπολογισμού. 
Συνεπώς λόγω  περιορισμένης χρονικής διάρκειας κρίνεται επιβεβλημένη η ταχύτερη έναρξη των 
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διαδικασιών  και γ. στην έγκριση τευχών της υπ. αρ. αρ. μελ. έργου 2/20 με τίτλο, «Ασφαλτικές 
Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης», και έγκριση τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του παρόντος θέματος 
κρίνεται  αναγκαία  προκειμένου  στην  άμεση  έναρξη  των  διαδικασιών  ανάθεσης  λόγω  της 
επιτακτικής ανάγκης αποκαταστάσεων των φθορών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων (λακκούβες, 
τομές) που απορρέουν από επισκευή βλαβών και επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της θερινής περιόδου και προκειμένου να μην εγκυμονεί 
κίνδυνος  τόσο  για  τα  διερχόμενα  οχήματα  όσο  και  για  τους  χρήστες,  -ενώ είναι  αδύνατο  να 
κατασκευαστεί αποτελεσματικά μόνο από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ.
Εγκρίνεται  ομόφωνα η  συζήτηση  των  εκτός  ημερησίας  διάταξης  θεμάτων  και  η  λήψη  των 
σχετικών αποφάσεων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης 

είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  

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 έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά 

στην με αριθμό 55/2020 μελέτη με τίτλο: Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου  στην πρόσκληση 

Αντώνης Τρίτσης για δράσεις ΑΠΕ, για υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης, σύμφωνα με την οποία 

«  Στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  με αρ.  πρωτ.  14574/24-07-20 στο  πρόγραμμα Ανάπτυξης  και  

Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  

«Περιβάλλον»  με  τίτλο  «Παρεμβάσεις  και  δράσεις  βελτίωσης  της  διαχείρισης  ενέργειας  και  

αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»,  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. πρόκειται να υποβάλει δράσεις για χρηματοδότηση που αφορούν την αξιοποίηση ΑΠΕ  

στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας με 

τίτλο ‘Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου  στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα ΑΠΕ, για  

υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης’ που ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ πλέον 1.200,00€  

Φ.Π.Α. 24%,, θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-90-18-0045, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2020» 

Ακολούθως είπε ότι, όπως αναφέρεται και στην με αριθμό 55/2020 μελέτη η χρηματοδότηση των 

δράσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται   μέσω αναπτυξιακών δανείων που 

χορηγούνται  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  συνομολογούνται  με  δανειακές 

συμβάσεις  μεταξύ  του  Δικαιούχου  και  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και 

αποπληρώνονται  από  πόρους  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  του  Υπουργείου 

Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το 

σκοπό αυτό και αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.) και τους Συνδέσμους Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας.  Ομοίως 

λόγω της σοβαρότητας και της ευρύτητας των δράσεων του Προγράμματος, σε συνδυασμό με τον 

σημαίνον ρόλο τους στην άσκηση πολιτικής,  δράσεων,  έργων αλλά και  χρηματοδοτήσεων της 

ΔΕΥΑΘ,  κρίνεται  επιτακτική  η  ανάγκη  για  υποστήριξη  στην  ωρίμανση  του  φακέλου 
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χρηματοδότησης  και  των  συνοδευτικών  εντύπων  σε  εξωτερικό  συνεργάτη  με  κατάλληλη 

τεχνογνωσία  και  εμπειρία  σε  συγχρηματοδοτούμενα  έργα.  Προτείνεται  λοιπόν  η  ανάθεση  σε 

εξωτερική  εταιρία  της  Παροχής  Υπηρεσιών  «Σύνταξη  Αίτησης  –  Ωρίμανση  φακέλου   στην 

πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα ΑΠΕ, για υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης». 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

σχετικές  διατάξεις  α)  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/1980,  β)  του  Ν.  3463/2006,  γ)  του  Ν. 

3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010, ε)του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει: 

1. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου 

στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα ΑΠΕ, για υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης» 

προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και έξι 

χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.200,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην με αριθμό 55/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση. 

3. Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 5.000,00€ & 1.200,00 από τους Κ.Α. 15-

90-18-0045 & Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020. 

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

.1 Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου 

στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα ΑΠΕ, για υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης» 

προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και έξι 

χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.200,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην με αριθμό 55/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

.2 Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση. 

.3 Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 5.000,00€ & 1.200,00 από τους Κ.Α. 15-

90-18-0045 & Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 141/03-08-2020

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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