
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/17-08-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 211/2021 Θέμα:: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία 
της  Δημόσιας  Υγείας-Τεχνική  Βοήθεια»  με  τίτλο 
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 
Προγράμματος».

Στη Θέρμη, σήμερα 17 Αυγούστου 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. 3842/12-08-2021 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 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.

Χατζηδημητρίου Φανή  (προσήλθε κατά την 

έναρξη της συζήτησης του 9ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης) 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Παπαδάκη Αθηνά 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος

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 10ο 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. γ) της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.1069/80 «Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της 

περιοχής  αρμοδιότητάς  τους,  είναι  υπεύθυνες  για:…  γ)  τη  μελέτη,  κατασκευή,  συντήρηση,  
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εκμετάλλευση,  διοίκηση  και  λειτουργία  των  έργων  υδροληψίας,  έργων  επεξεργασίας  νερού,  

δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και  

ομβρίων υδάτων,….»  και 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  η  Αναπλ.  Γενική  Διευθύντρια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  11-08-2021 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία στα πλαίσια 

του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και έχοντας υπόψη : 

1. Την  πρόσκληση  ΑΤ09,  με  αρ.  πρωτ.  14577/24-07-20  στο  πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  

Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας - Τεχνική Βοήθεια»,  

με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» 

2. Τον  υπ.  αρ.  94/20  φάκελο  δημόσιας  σύμβασης,  με  τίτλο  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 763.843,50€ με το ΦΠΑ 24%, (616.002,82€ + 147.840,68€  

= 763.843,50€).

3. Την υπ. αρ. 272/20 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ με θέμα «Έγκριση του 

υπ.  αρ.  94/20  φακέλου  δημόσιας  σύμβασης,  τεχνικών  προδιαγραφών  και  τευχών  

δημοπράτησης, με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΘΕΡΜΗΣΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».

4. Την υπ. αρ. 273/20 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ με  θέμα «Έγκριση  

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Πολιτική  

Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων  

και  δράσεων  για  την  υλοποίηση  του  Προγράμματος»,  για  την  πράξη  μελέτη  

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  

ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

5. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση της μελέτης, θα πρέπει  η ΔΕΥΑΘ να αποδεχτεί την  

απόφαση ένταξης της Πράξης και να τηρήσει τους όρους που περιγράφονται σε αυτή,  να  

υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής,  

καθώς και να τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. πρωτ. 14577/24-07-20 

Πρόσκλησης.

6. Την με αρ. πρωτ. 17/09-07-21 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:  

ΨΡΒ846ΜΤΛ6-ΓΦ3)  ένταξης  της  Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», με ποσό  

χρηματοδότησης  620.000€.  Σημειώνεται  ότι  ο  δικαιούχος  αιτείται  χρηματοδότησης  

620.000€ και το υπερβάλλον ποσό θα καλυφθεί με ιδίους πόρους (Ειδικός Όρος). 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται  

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ  

του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται  
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από  πόρους  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης (υποέργο 1) είναι 763.843,50€.  

Ο χρηματοδοτούμενος από το πρόγραμμα προϋπολογισμός είναι 620.000€ : (500.000€ +  

120.000€  ΦΠΑ24%)  και  το  ποσό  της  ιδίας  συμμετοχής  από  Ι.Π.  της  ΔΕΥΑΘ  είναι  

143.843,50€:  (116.002,82€+27.840,68€  ΦΠΑ24%).  Το  ποσό  της  σύμβασης  που  θα  

προκύψει από τον επιπλέον προϋπολογισμό αυτό, υποχρεούται να τον καλύψει η ΔΕΥΑΘ.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

Προτείνεται:

Η αποδοχή της με αρ. πρωτ. 17/09-07-21 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  

(ΑΔΑ: ΨΡΒ846ΜΤΛ6-ΓΦ3)  ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», με ποσό 

χρηματοδότησης  620.000€, στο  πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία  

της  Δημόσιας  Υγείας  -  Τεχνική  Βοήθεια»,  με  τίτλο  «Ωρίμανση  έργων  και  δράσεων  για  την  

υλοποίηση του Προγράμματος». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης (Υποέργο 1) είναι  μεγαλύτερος του εν λόγω ορίου  

κατά 143.843,50 €. Το ποσό της σύμβασης που θα προκύψει από τον επιπλέον προϋπολογισμό  

αυτό, υποχρεούται να τον καλύψει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια συμπλήρωσε ότι  στην περιοχή επέκτασης Θέρμης  δεν 

υφίσταται  δίκτυο  όμβριων  υδάτων  με  αποτέλεσμα  να  παρατηρούνται  συχνά  πλημμυρικά 

φαινόμενα και λιμνάζοντα ύδατα σε χαμηλά υψομετρικά σημεία μετά από βροχοπτώσεις και ότι 

αντικείμενο της ως άνω πράξης αποτελεί το σύνολο των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση 

του  έργου  αποχέτευσης  όμβριων  υδάτων  της  περιοχής  επέκτασης  Θέρμης,  με  στόχο  την 

αντιπλημμυρική  προστασία  της  περιοχής,  με  την  κατασκευή  ενός  σύγχρονου  δικτύου 

αποχέτευσης όμβριων υδάτων (ΥΠΟΕΡΓΟ 1).

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 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. Αποδέχεται  την  με  αρ.  πρωτ.  17/09-07-21  Απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού 

Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  ΨΡΒ846ΜΤΛ6-ΓΦ3)  ένταξης  της  Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΘΕΡΜΗΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ», με  ποσό  χρηματοδότησης  620.000€, στο  πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και 

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

«Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας - Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση 

έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος». 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης (Υποέργο 1) είναι μεγαλύτερος του εν λόγω 

ορίου κατά 143.843,50 €. Το ποσό της σύμβασης που θα προκύψει από τον επιπλέον 

προϋπολογισμό αυτό υποχρεούται να τον καλύψει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19, απόφαση 211/17-08-2021
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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