
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/14-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 26/2020 Θέμα: « Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για 

τη  δημοπράτηση  του  έργου  «Ανόρυξη  δυο  (2)  υδρευτικών 
γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης»».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 14 

Φεβρουαρίου  2020  ημέρα  Παρασκευή  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. 561/10-02-2020 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. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (προσήλθε στη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε στη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Δημητρίου Δημήτριος 5. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
6. 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.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20o 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….» 
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Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην 

οποία αναφέρεται ότι: «Η ΔΕΥΑΘ πρόκειται να προβεί στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου με  

τίτλο,  «Ανόρυξη δυο (2)  υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ.  Θέρμης  του Δ.  Θέρμης»,  

προϋπολογισμού 105.000,00€.Το νέο έργο αφορά την ανόρυξη  δύο νέων γεωτρήσεων  για  

υδρευτική χρήση στα υπ’ αριθμ. 1435 και 990 αγροτεμάχια Δ.Δ. Θέρμης Δ. Θέρμης. Κατά την  

εκπόνηση της μελέτης  «Ύδρευση  περιοχής  επέκτασης  οικισμού Θέρμης Δ.  Θέρμης» προέκυψε  

αναγκαιότητα ανόρυξης 2 υδρευτικών γεωτρήσεων, μίας σε μεταφορά της υφιστάμενης γεώτρησης  

στην  τοποθεσία  «Φοιρός-Υδατόπυργος»  και  μίας  νέας  στη  θέση  «Καλαμαριά».  Το  έργο  είναι  

απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης του οικισμού Θέρμης. 

Για  τη  δημοπράτηση  του  έργου  με  ποσό  προϋπολογισμού  105.000,00€,  κρίνεται  

απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης και έγκρισης δέσμευσης από τον ΚΑ. 15-90-12-0025 του  

εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ και χρηματοδότησης από Ι.Π.». 

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-

0025 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2020 της ΔΕΥΑΘ, για τη δημοπράτηση του έργου με 

τίτλο:  «Ανόρυξη  δυο  (2)  υδρευτικών  γεωτρήσεων  στο  Δ.Δ.  Θέρμης  του  Δ.  Θέρμης» 

χρηματοδότησης του από Ιδίους Πόρους για το έτος 2020.

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  έργου  με  τίτλο 
«Ανόρυξη  δυο  (2)  υδρευτικών  γεωτρήσεων  στο  Δ.Δ.  Θέρμης  του  Δ.  Θέρμης» 
προϋπολογισμού 105.000,00€.

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ποσού 105.000,00€ από τον ΚΑ 15-90-12-0025 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2020, όπως έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ 128/2020. Το ως άνω έργο θα 
χρηματοδοτηθεί από  ιδίους  πόρους. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 26/14-02-2020
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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