
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/13-10-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 206/2020 Θέμα: «Τροποποίηση  τεχνικού  Δελτίου  της  Πράξης 
«Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Λακκιάς  και 
συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webwx), 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.  4771/09-10-2020 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 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Γαντάς Σπυρίδων

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος
8. Χατζηδημητρίου Φανή
9. Κουσούλης Γεώργιος

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 Αν. Γενική Διευθύντρια το 3ο θέμα 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…».

Σύμφωνα με την με  αριθμό 151/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Θέρμης και την υπ’ αριθμ. 234/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υποβλήθηκε αρχικά η υπ’ 

αρ. 21223/15-06-2018 αίτηση χρηματοδότησης, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την με 
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αρ. 35033/02-10-2018 αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 

ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης». 

Στη συνέχεια είπε ότι, η Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος «Φιλόδημος I» με το υπ’ 

αρ. 29807/19-04-2019 έγγραφό της ενέταξε το έργο με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 

ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο εν λόγω Πρόγραμμα 

με ποσό χρηματοδότησης 1.305.054,15 €. 

Το  έργο  αυτό  που  ήταν  ενταγμένο  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι  σε 

συνέχεια  της  με  αριθμ.  829/18-06-2020  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 

ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)  και  σύμφωνα  με  την  με  αριθμ.  129/2020  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  την  αντίστοιχη  149/2020  απόφαση  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Το  τεχνικό  Δελτίο  που  εγκρίθηκε  περιελάβανε  ένα  υποέργο,  ήτοι  την  «Κατασκευή 

εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» 

Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης 

Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σύμφωνα  με  την  οποία:  «…  Η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με το με αριθμ. 448080/315922/6146/2527/26-08-2020 έγγραφό της  

απάντησε  σε  ηλεκτρονικό  μήνυμα  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Θέρμης  

γνωστοποιώντας την αναγκαιότητα έγκρισης 2ου υποέργου στην ανωτέρω πράξη, το οποίο θα  

περιλαμβάνει  τις  αρχαιολογικές  υπηρεσίες  κατά  την  κατασκευή  του  εσωτερικού  δικτύου  

ακαθάρτων Λακκιάς  και  συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης. Ο προϋπολογισμός του  

υποέργου της αρχαιολογίας ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  η  υπηρεσία  εισηγείται  τη  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την: 

Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς 

και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο Πρόγραμμα «ΆΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με την 

προσθήκη του υποέργου της αρχαιολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση του ανωτέρω τεχνικού δελτίου της 

πράξης  «Κατασκευή  εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων  Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα 

Λουτρών Θέρμης» στο Πρόγραμμα «ΆΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με την προσθήκη του υποέργου της 

αρχαιολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 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

Εγκρίνει  την  τροποποίηση  του  Τεχνικού  Δελτίου  της  πράξης  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου 

ακαθάρτων  Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Λουτρών  Θέρμης»  στο  Πρόγραμμα 

«ΆΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,  με  την  προσθήκη  2ου  υποέργου  της  αρχαιολογίας,  συνολικού 

προϋπολογισμού 50.000,00€. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 206/13-10-2020

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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