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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  11/27-04-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 106/2021 Θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 25/21 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΘ, 
“Έγκριση  υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης  στο 
Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα 
Προτεραιότητας  «Περιβάλλον»  με  τίτλο  «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Αστικών Λυμάτων», για την πράξη «Εσωτερικό 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου 
Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης», -Ομάδα Β, παρ. ii».

Στη Θέρμη, σήμερα 27 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη συνεδρίασαν εκτάκτως, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) & τις  σχετικές της από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020),  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 
1849/26-04-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  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, καθώς συμμετείχαν τα 2/3 του συνόλου ήτοι σε 

σύνολο έντεκα (11) μελών ψήφισαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Λιόλιος Αντώνιος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Δημήτριου Δημήτριος
4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά 
7. Γαντάς Σπυρίδων
8. Ιωσηφίδης Ιωάννης
9. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η  σύγκληση  της  παρούσας  συνεδρίασης  θεωρείται  επείγουσα  λαμβάνοντας  υπόψη  αφενός  τις 
επικείμενες  αργίες  του  Πάσχα  και  της  Πρωτομαγιάς  αφετέρου  το  γεγονός  ότι  θα  πρέπει  να 
υποβληθεί άμεσα ή αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Περιβάλλον»  με  τίτλο 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων», για την πράξη «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων  και  ΕΕΛ  οικισμού  Λιβαδίου  Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου  Θέρμης»,  -Ομάδα  Β,  παρ.  ii- 
συμπεριλαμβανομένου τις τροποποιήσεις που επιδέχθηκε η  Πρόσκληση ΑΤ02.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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…». 

Με βάση την από 26-04-2021 εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

και  έχοντας  υπόψη  Α) Την υπ.  αρ.  25/21  ΑΔΣ της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σύμφωνα με  την  οποία  έγινε 
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«Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Περιβάλλον»  με  τίτλο 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων», για την πράξη «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης», -Ομάδα Β, παρ. ii-.’’»

Β)  Την με αρ. πρωτ. 5440/29-03-20212η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ02, και την με αρ. 

πρωτ. 6560/13-04-21 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης  ΑΤ02.

θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. με απόφαση του να προβεί στην τροποποίηση 

της 25/2021 απόφασης του, ως προς τη 2. παράγραφο, και την παράγραφο 3., οι  οποίες 

θα διαμορφωθούν ως εξής:

 2.Η αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ 02 με αρ. πρωτ. 16402/28-08-20 στο 

πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»,  με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», 

καθώς των τροποποιήσεων αυτής: α) της με αρ. πρωτ. 22724/11-12-20 1ης Τροποποίησης της 

Πρόσκλησης ΑΤ02, β) της με αρ. πρωτ. 5440/29-03-2021 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης 

ΑΤ02, και γ) της με αρ. πρωτ. 6560/13-04-21 3ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης ΑΤ02, και τα 

παραρτήματά της. 

3.  Η κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της πρότασης με Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  σε 

περίπτωση υπέρβασης του πλαφόν του Πίνακα των δυνητικών δικαιούχων της πρόσκλησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 25/21 Α.Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις κείμενες διατάξεις και την ανωτέρω εισήγηση 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Εγκρίνει  την  τροποποίηση  της  25/2021  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ως προς τη 2η παράγραφο και 3η παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, οι οποίες 

διαμορφώνονται ως εξής:

¨2.Η αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ 02  με αρ. πρωτ. 16402/28-08-20 

στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Περιβάλλον»,  με  τίτλο  «Ολοκληρωμένη  διαχείριση  αστικών 

λυμάτων»,  καθώς  των  τροποποιήσεων  αυτής:  α)  της  με  αρ.  πρωτ.  22724/11-12-20  1ης 

Τροποποίησης  της   Πρόσκλησης  ΑΤ02,  β)  της  με  αρ.  πρωτ.  5440/29-03-2021   2ης 

Τροποποίησης  της  Πρόσκλησης  ΑΤ02,  και  γ)  της  με  αρ.  πρωτ.  6560/13-04-21  3ης 

Τροποποίησης της Πρόσκλησης ΑΤ02, και τα παραρτήματά της. 

3.Η κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της πρότασης με Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σε 

περίπτωση υπέρβασης του πλαφόν του Πίνακα των δυνητικών δικαιούχων της πρόσκλησης¨.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 25/21 Α.Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11, απόφαση 106/27-04-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
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   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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