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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 4/02-03-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 21/2021

Στη

Θέρμη,

σήμερα

2

Θέμα: «Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών
περιστατικών που αφορούν το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)»
Μαρτίου
2021
ημέρα
Τρίτη
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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ.
758/24-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο
χωριστά 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν
εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

Ιωσηφίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

Γαντάς Σπυρίδων

3.
4.
5.
6.

Λιόλιος Αντώνιος
Δημήτριου Δημήτριος
Καρκαλή Μαρία
Παπαδάκη Αθηνά
Νταλακούδης Δημήτριος
7.
( αναπληρωματικό μέλος)
8.
Χατζηδημητρίου Φανή
Καπουσούζη Καραγιάννη
9.
Μαριάνθη
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.
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν οκτώ θέματα εκτός της
ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν την α) Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών
περιστατικών που αφορούν το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ). Η συζήτηση του θέματος κρίνεται
αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα να οριστεί επιτροπή η οποία θα προβεί στη διαπίστωση των πραγματικών
γεγονότων καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη
λειτουργία του αντλιοστασίου ΑΝΤΑ του εν θέματι έργου β) την έγκριση της υπ. αρ. 21/2021 μελέτης με
τίτλο ‘ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ’. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία

καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των
διαδικασιών ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελούνται όσο το δυνατό πιο άμεσα προκειμένου
στην αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων στην ΔΕ Βασιλικών από εργασίες επισκευών
βλαβών και επεκτάσεων δικτύων, γ) την έγκριση της υπ. αρ. 20/2021 μελέτης με τίτλο
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‘ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα
πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε οι
εργασίες να μπορούν να εκτελούνται όσο το δυνατό πιο σύντομα προκειμένου στην άμεση
αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μίκρας. δ) έγκριση της υπ. αρ. 22/21
μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης» . Η συζήτηση
του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα στην συνέχεια
υποβολής πρότασης επιχορήγησης στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» ε) 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-. Η
συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να υποβάλλει το
συντομότερο δυνατό την πρόταση στο ανωτέρω πρόγραμμα. στ) Ορισμός αρδευτικής περιόδου και
πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2021. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς
η λήψη σχετικής απόφασης θα πρέπει να ληφθεί άμεσα λόγω της επικείμενης έναρξης της
αρδευτικής περιόδου. ζ) Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”
Πρόσκληση 03 – Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων’» καθώς θα πρέπει
άμεσα να προβούμε στην ανάθεση των συγκεκριμένων εργασιών προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να
υποβάλλει έγκαιρα αίτηση χρηματοδότησης στο ανωτέρω Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης»
η)Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης
Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να
διασφαλιστεί άμεσα ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας λαμβανομένου
υπόψη των έκτακτων υγειονομικών και όχι μόνο συνθηκών που υφίστανται.
Εγκρίνεται

ο μ ό φ ω ν α η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1 ο 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…» και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 136 του ν. 4412/2016
«Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από
άλλες διατάξεις του παρόντος, το αρμόδιο όργανο ή η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε
αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους
που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση».
Ακολούθως ενημέρωσε τα μέλη ότι για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης,
αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας Δήμου Θέρμης»
φορέας υλοποίησης του έργου, βάσει προγραμματικής σύμβασης, ήταν η Αναπτυξιακή Νομού
Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρείας ΟΤΑ» (Α.Ν.Ε.Θ.).
Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με την από 26-02-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Δ.Ε.Υ.Α. «…το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην
λειτουργία του αντλιοστασίου ΑΝΤΑ (συνεχείς εμφράξεις και ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας των
αντλιών), του εν θέματι έργου, ….», τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Α.Ν.Ε.Θ. με το με αριθμό
162/14-01-2021 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και απαντήθηκαν με το με αριθμό 261/25-01-2021
έγγραφο της Α.Ν.Ε.Θ., και προτείνεται η σύσταση επιτροπής διαπίστωσης των πραγματικών
περιστατικών αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:
1.Γεωργακούδη Κωνσταντίνο, Χημικός Μηχανικός ΠΕ (Πρόεδρος)
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2.Πασιά Θεοδώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (Μέλος)
3.Κωνσταντινίδης Πέτρος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Μέλος)
οι οποίοι θα συντάξουν τεχνική έκθεση διαπίστωσης των πραγματικών παραστατικών.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, σύμφωνα με
το άρθρο 136 παρ. 9 ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:
 1.Γεωργακούδη Κωνσταντίνο, Χημικός Μηχανικός ΠΕ (Πρόεδρος)
 2.Πασιά Θεοδώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (Μέλος)
 3.Κωνσταντινίδης Πέτρος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (Μέλος)
και οι οποίοι θα συντάξουν τεχνική έκθεση διαπίστωσης των πραγματικών παραστατικών.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4, απόφαση 21/02-03-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

