
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/08-06-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 143/2021 Θέμα: Έγκριση  υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης  στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  14 

«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της 

Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»,  με τίτλο «Ολοκλήρωση 

των Υποδομών Συλλογής και  Επεξεργασίας  Αστικών Λυμάτων 

στους Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 

ι.π.)  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  91/271/ΕΟΚ 

-Νέα Έργα», της Πράξης: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Στη Θέρμη,  σήμερα  08  Ιουνίου  2021 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00  π.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 2584/04-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  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, 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. Γαντάς Σπυρίδων 3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Λιόλιος Αντώνιος
6. Δημήτριου Δημήτριος
7. Χατζηδημητρίου Φανή
8. Καρκαλή Μαρία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν πέντε θέματα εκτός της ημερήσιας  

διάταξης  τα  οποία  αφορούν  α) Έγκριση  υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και  

Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο «Ολοκλήρωση των 

Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-

15.000 ι.π.) για την πράξη  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΟ0ΩΟΛΖΛ-9ΞΨ



ΘΕΡΜΗΣ». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη στην παρούσα συνεδρίαση προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να  

υποβάλλει το συντομότερο δυνατό την πρόταση στο ανωτέρω πρόγραμμα. β) Μίσθωση αρδευτικής γεώτρησης 

με  πλήρη  ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό  και  αντλητική  εγκατάσταση.  Η  συζήτηση  του  θέματος  κρίνεται  

αναγκαία προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να ολοκληρώσει όσο το συντομότερο δυνατό τις διαδικασίες μίσθωσης του 

χώρου όπου βρίσκεται η εν λόγω γεώτρηση ώστε να ενισχυθεί το δίκτυο άμεσα ενόψει και της θερινής περιόδου.  

γ) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην σύνταξη συμβολαίου μίσθωσης γεώτρησης. Η συζήτηση του θέματος 

κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να ορισθεί δικηγόρος ο οποίος θα αναλάβει την επιμέλεια και τη σύνταξη 

των όρων της σύμβασης μίσθωσης χώρου όπου υφίσταται αρδευτική γεώτρηση η οποία θα χρησιμοποιηθεί από 

τη  Δ.Ε.Υ.Α.  ενόψει  και  της  αρχόμενης  θερινής  περιόδου.  δ) Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής 

ελαιολιπαντικών ειδών έτους 2020. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εγκριθεί το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας καθώς αφενός έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα αφετέρου θα πρέπει να επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή, ε) Ανάθεση υπηρεσιών με 

τίτλο:  με  τίτλο  ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  ΕΛΕΓΧΟΥ  &  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ” Η  συζήτηση  του  θέματος  κρίνεται  αναγκαία  προκειμένου  στην   άμεση 

ανάθεση  των  εργασιών  ώστε  να  διασφαλιστεί  το  συντομότερο  δυνατό  η  εύρυθμη  λειτουργία  των 

εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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 1ο  θέμα εκτός 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…».

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, με την πρόσκληση με κωδικό 14.29.14.17, με Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

3340,  έκδοση  1/0(ID 5172),  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές  Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία 

του  Περιβάλλοντος  –Προαγωγή  της  Αποδοτικής  Χρήσης  των  Πόρων  (ΤΣ)»,  με  τίτλο 

«Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ 

Προτεραιότητας  (πληθυσμός  2.000-15.000  ι.π.)  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  την  Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ/ -Νέα Έργα», όπως αυτή τελικώς τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. Οικ. ΕΥΔ/ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2983/22-03-21, -4η Τροποποίηση Πρόσκλησης-ΑΔΑ: Ψ8Α946ΜΤΛΡ-ΨΔΦ, καλούνται 

οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, και οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης 

Αποχέτευσης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

ΑΔΑ: ΨΟ0ΩΟΛΖΛ-9ΞΨ



Ακολούθως  έθεσε  υπόψη  των  μελών  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στην  οποία  αναφέρεται  ότι «  Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι:  …… Γ)Στο  πλαίσιο  της 

παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται : 

«Δράση  14.6  ii  .29.14.17  :  Θα  χρηματοδοτηθούν  έργα  συλλογής  και  επεξεργασίας  αστικών  

λυμάτων που αφορούν :α) στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών και επεξεργασίας λυμάτων  

(ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται από  

την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις α, β και γ και β) στη συμπλήρωση, επέκταση  

και  εκσυγχρονισμό  υφιστάμενων  υποδομών συλλογής  και  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων σε  

οικισμούς Α και Β προτεραιότητας που εμπίπτουν στις δράσεις α και γ.»,  Δ)Την υπ. αρ. 38/21 

μελέτη,  με  τίτλο  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΕΛ  ΚΑΤΩ 

ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 5.478.613,02€, που περιλαμβάνει :

• Εσωτερικό βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  του οικισμού Κάτω Σχολαρίου :α)  

ένα συλλεκτήριο αγωγό, β) 19πρωτεύοντες αγωγούς, 31 δευτερεύοντες αγωγούς, 16 τριτεύοντες  

αγωγούς και 3 τεταρτεύοντες, αγωγούς, γ) 330 φρεάτια επίσκεψης, δ) ένα αντλιοστάσιο και ε)  

905 ιδιωτικές συνδέσεις

• Καταθλιπτικός αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων και αντλιοστάσιο. Για την αποχέτευση των  

λυμάτων μιας μικρής περιοχής του οικισμού, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα αυτού και δεν  

μπορεί να εξυπηρετηθεί από το βαρυτικό δίκτυο λόγω του ανάγλυφου του εδάφους, πρόκειται να  

κατασκευαστεί ένας καταθλιπτικός αγωγός, που  θα μεταφέρει τα λύματα από το αντλιοστάσιο  

(αντλιοστάσιο  1),  το  οποίο  θα  κατασκευαστεί  στο  δυτικό  τμήμα  του οικισμού,  στο  βαρυτικό  

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

• Εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.),  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  έργα  

πρωτοβάθμιας  επεξεργασίας,  δευτεροβάθμιας  επεξεργασίας   και  έργα  απολύμανσης  πριν  τη 

τελική διάθεση στον αποδέκτη.    

Ε) Το γεγονός ότι δεν θα χρεωθούν οι ιδιοκτήτες την δαπάνη της διακλάδωσης των ιδιωτικών  

συνδέσεων, αφού αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της πρόσκλησης.

ΣΤ)Ότι έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) με Α.Π.9122/20 και  

ΑΔΑ:6ΚΦΖΟΡ1Υ-ΦΓΝ.

Ζ)Το με αρ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/19865/1081/04.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος  

&  Ενέργειας,  «Χρηματοδότηση  έργων  λυμάτων  σε  14  οικισμούς  της  χώρας.  Εφαρμογή  της  

Οδηγίας  91/271/ΕΟΚ  για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», σύμφωνα με το οποίο  ο  

οικισμός του Κ. Σχολαρίου εντάσσεται στην κατηγορία Γ ΄ προτεραιότητας.

κ α ι  ε ι σ η γ ε ί τ α ι  τ η  λ ή ψ η  σ χ ε τ ι κ ή ς  α π ό φ α σ η ς  για την έγκριση: «Α. υποβολής από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  πρότασης  χρηματοδότησης  στην  Πρόσκληση  με  κωδικό  14.29.14.17,   με 

Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 ,  έκδοση 1/0(ID 5172), του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση  

και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»,  με  

τίτλο  «Ολοκλήρωση  των  Υποδομών  Συλλογής  και  Επεξεργασίας  Αστικών  Λυμάτων  στους  

Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την  

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ/ -Νέα Έργα», όπως αυτή τελικώς τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. Οικ.  

ΑΔΑ: ΨΟ0ΩΟΛΖΛ-9ΞΨ



ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2983/22-03-21, -4η Τροποποίηση Πρόσκλησης-ΑΔΑ: Ψ8Α946ΜΤΛΡ-ΨΔΦ, της  

Πράξης  με  τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΕΛ  ΚΑΤΩ 

ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού  5.478.613,02€.

Β. αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17,  με Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ:  

3340  ,   έκδοση  1/0(ID  5172),  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές  Μεταφορών,  

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία  

του  Περιβάλλοντος  –Προαγωγή  της  Αποδοτικής  Χρήσης  των  Πόρων  (ΤΣ)»,   με  τίτλο  

«Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄  

Προτεραιότητας  (πληθυσμός  2.000-15.000  ι.π.)  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  

91/271/ΕΟΚ/ -Νέα Έργα», όπως αυτή τελικώς τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.:οικ. ΕΥΔ/ΕΠ  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2983/22-03-21, -4η Τροποποίηση Πρόσκλησης-,  ΑΔΑ: Ψ8Α946ΜΤΛΡ-ΨΔΦ,  καθώς 

και τα παραρτήματα της. 

Γ.Η μη χρέωση των ιδιοκτητών της δαπάνης της διακλάδωσης των ιδιωτικών συνδέσεων. 

Δ.Η εξουσιοδότηση του Προέδρου  κ. Δαμιανού Ζελιλίδη, ως νόμιμου εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.  

Θέρμης για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας  

που απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης».

Κ α τ ό π ι ν , ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω π ρ ό τ ε ι ν ε  την αποδοχή της εισήγησης 

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

Α. υποβολή από τη Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  πρότασης  χρηματοδότησης  στην Πρόσκληση  με  κωδικό 

14.29.14.17, με Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340, έκδοση 1/0(ID 5172), του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 

«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων 

(ΤΣ)»,  με  τίτλο  «Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής  και  Επεξεργασίας  Αστικών Λυμάτων 

στους Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα 

με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ/ -Νέα Έργα», όπως αυτή τελικώς τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 

Οικ.  ΕΥΔ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  2983/22-03-21,  -4η Τροποποίηση  Πρόσκλησης-ΑΔΑ:  Ψ8Α946ΜΤΛΡ-

ΨΔΦ, της Πράξης με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ 

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού  5.478.613,02€.

Β. αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17,  με Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

3340  ,   έκδοση  1/0(ID  5172),  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές  Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία 

του  Περιβάλλοντος  –Προαγωγή  της  Αποδοτικής  Χρήσης  των  Πόρων  (ΤΣ)»,   με  τίτλο 

«Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ 

Προτεραιότητας  (πληθυσμός  2.000-15.000  ι.π.)  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  την  Οδηγία 

91/271/ΕΟΚ/ -Νέα Έργα», όπως αυτή τελικώς τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.:οικ. ΕΥΔ/ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2983/22-03-21, -4η Τροποποίηση Πρόσκλησης-,  ΑΔΑ: Ψ8Α946ΜΤΛΡ-ΨΔΦ,  καθώς 

και τα παραρτήματα της. 

Γ. Μη χρέωση των ιδιοκτητών της δαπάνης της διακλάδωσης των ιδιωτικών συνδέσεων. 

ΑΔΑ: ΨΟ0ΩΟΛΖΛ-9ΞΨ



Δ. Εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Δαμιανού Ζελιλίδη, ως νόμιμου εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας 

που απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα 

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την υποβολή, από  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  πρότασης  χρηματοδότησης  στην 

Πρόσκληση  με κωδικό 14.29.14.17, με Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340, έκδοση 1/0(ID 5172), του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή 

της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο «Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής 

και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-

15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ/ -Νέα Έργα», όπως αυτή 

τελικώς τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. Οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2983/22-03-21, -4η 

Τροποποίηση  Πρόσκλησης-ΑΔΑ: Ψ8Α946ΜΤΛΡ-ΨΔΦ, της Πράξης  με  τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», 

προϋπολογισμού  5.478.613,02€.

2. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17, με 

Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 , έκδοση 1/0(ID 5172), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  14 

«Διατήρηση  και  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  –Προαγωγή  της  Αποδοτικής  Χρήσης  των 

Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο «Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών 

Λυμάτων  στους  Οικισμούς  Γ΄  Προτεραιότητας  (πληθυσμός  2.000-15.000  ι.π.)  που 

απαιτούνται  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  91/271/ΕΟΚ/  -Νέα  Έργα»,  όπως  αυτή  τελικώς 

τροποποιήθηκε  με  την  με  αρ.  πρωτ.:οικ.  ΕΥΔ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  2983/22-03-21,  -4η 

Τροποποίηση Πρόσκλησης-, ΑΔΑ: Ψ8Α946ΜΤΛΡ-ΨΔΦ, καθώς και τα παραρτήματα της.

3. Εγκρίνει  την μη  χρέωση των ιδιοκτητών της δαπάνης της διακλάδωσης των ιδιωτικών 

συνδέσεων. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την υποβολή 

της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που απαιτηθεί για 

την υποβολή της πρότασης.».

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15, απόφαση 143/08-06-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

ΑΔΑ: ΨΟ0ΩΟΛΖΛ-9ΞΨ
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