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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/02-03-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 25/2021 Θέμα:  «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  2  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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Ιωσηφίδης Ιωάννης

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Γαντάς Σπυρίδων

3. Λιόλιος Αντώνιος
4. Δημήτριου Δημήτριος
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά

7. Νταλακούδης Δημήτριος 
( αναπληρωματικό μέλος)

8. Χατζηδημητρίου Φανή

9. Καπουσούζη Καραγιάννη 
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  
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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 
‘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.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων 

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 5ο  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 την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρ.1 του 

Ν.1069/80 παρ.1 « Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: ….γ)  

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,  διατάξεων  διάθεσης  του  προϊόντος  της  περίπτωσης  β'  ,  καθώς  και  μονάδων  

επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής  

αρμοδιότητάς τους. ….». Επιπλέον 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…».
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Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι με την υπ’ αρ. ΑΤ02, με αρ. πρωτ. 16402/28-08-2020 

πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την με αριθμό 22724/11-

12-2020  1η  Τροποποίηση,  καλούνται  οι  Δήμοι  και  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα 

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

Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων». Μέσω της 

ανωτέρω πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Σύνδεσμοι Αποχέτευσης οι οποίοι συγκαταλέγονται στους δυνητικούς 

δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων που αφορά « την κατασκευή έργων και την προμήθεια  

απαραίτητου  εξοπλισμού  με  στόχο  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  αστικών  λυμάτων  για  την  

προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών  

υδάτων..»

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

στην οποία αναφέρεται ότι  « Λαμβάνοντας υπόψη ότι: …… Γ)  Ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

ΑΤ02, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στην Ομάδα Β  :   Έργα εσωτερικών 

δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

(ΕΕΛ)  σε  Οικισμούς  Δ΄  προτεραιότητας  δηλ.  σε  οικισμούς  με  πληθυσμό  αιχμής  έως  2.000  

ισοδύναμους κατοίκους. Οι ανωτέρω δράσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων  

αφορούν τον  οικισμό Λιβαδίου της ΔΕ Βαιλικών του Δήμου Θέρμης,  αφού εντάσσεται ο εν 

λόγω οικισμός στην Ομάδα Β και συγκεκριμένα στην παρ.   ii  ,  «Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας 

με  υφιστάμενο  εσωτερικό  δίκτυο  που  απορρίπτει  λύματα  σε  περιοχές  που  αποκαλούνται  

“Προστατευόμενες περιοχές’’, κατά το Άρθρο 6 του ΠΔ 51/2007 και το Παράρτημα V αυτού, και  

είναι  αυτές  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ότι  έχουν  ανάγκη  ειδικής  προστασίας  βάσει  ειδικών  

διατάξεων  της  κείμενης  εθνικής  και  κοινοτικής  νομοθεσίας  σχετικά  με  την  προστασία  των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ή τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται  

άμεσα από το νερό.».Δ)Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν και  

οριζόντιες  επικουρικές  δράσεις,  όπως δαπάνες σύνταξης  και  προετοιμασίας  φακέλου υποβολής  

αίτησης  χρηματοδότησης,  δαπάνες  διοικητικού  κόστους  για  υπηρεσίες  επίβλεψης,  δαπάνες  

εργασιών ΟΚΩ, και δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών αν απαιτούνται καθώς και δαπάνες.  Ε) Την 

υπ. αρ.   22/21 μελέτη έργου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Θέρμης, με τίτλο «Εσωτερικό  

δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  και  ΕΕΛ  οικισμού  Λιβαδίου  Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου  Θέρμης»,  

προϋπολογισμού 1.258.064,52€,  ΣΤ)Το γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δύναται  να υποβάλλει  

πρόταση  στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω  πρόσκλησης,  για  χρηματοδότηση  της  με  τίτλο  πράξης  

«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών,  

Δήμου Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού 1.264.202,52€.

Η πράξη αποτελείται από 2 υποέργα, 1 κύριo υποέργo και 1μία οριζόντια δράση, δευτερεύουσα.

1. Υποέργο 1,  με τίτλο:  «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού  

Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης»,προϋπολογισμού  1.258.064,52€,   το οποίο  

περιλαμβάνει:
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• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος του οικισμού από  

αγωγούς PVC συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 200  και μήκος 294 m.

• Κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από αγωγούς PVC 

συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 355  και μήκος 315 m.

• Κατασκευή ασφαλτοστωμένης οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ με μήκους περί τα 345m και  

πλάτος κυκλοφορίας 4,5m.

• Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας  λυμάτων (Ε.Ε.Λ.),  για  την αρχική υποδοχή  

των λυμάτων, την πρωτοβάθμια επεξεργασία, την δευτεροβάθμια επεξεργασία και την  

απολύμανση.

2. Υποέργο  2,  -Οριζόντια  δράση-,  δαπάνη  για  «Σύνταξη  Αίτησης  –  Ωρίμανση  φακέλου 

στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσηςγια έργα υποδομών Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 

4.950 € + 1.188€ (ΦΠΑ 24%)= 6.138,00€. (Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ. πρωτ. 5300/06-11-

2020, ΑΔΑΜ :20SYMV007605258)

Z)  Η  κάλυψη  του  επιπλέον  ποσού  σε  περίπτωση  που  ο  προϋπολογισμός  της  αίτησης  είναι  

μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει  από Ιδίους  

πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης,» 

και εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση: « Α .υποβολή από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ02 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»,  της  

Πράξης με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου  

Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου  Θέρμης»,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.264.202,52€,  η  οποία 

εμπίπτει στην Ομάδα Β- παρ.   ii  της πρόσκλησης. 

Η Πράξη  αποτελείται  από  ένα  (1)  κύριο  υποέργο  και  ένα  (1)  δευτερεύον  υποέργο-Οριζόντια  

Δράση:

1. Υποέργο 1,  με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού 

Λιβαδίου Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου Θέρμης»,προϋπολογισμού  1.258.064,52€,   το οποίο 

περιλαμβάνει:

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος του οικισμού από  

αγωγούς PVC συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 200  και μήκος 294 m.

• Κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από αγωγούς PVC 

συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 355  και μήκος 315 m.

• Κατασκευή ασφαλτοστωμένης οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ με μήκους περί τα 345m και  

πλάτος κυκλοφορίας 4,5m.

• Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας  λυμάτων (Ε.Ε.Λ.),  για  την αρχική υποδοχή  

των λυμάτων, την πρωτοβάθμια επεξεργασία, την δευτεροβάθμια επεξεργασία και την  

απολύμανση.

και δευτερεύον υποέργο –Οριζόντια Δράση-: 

2. Υποέργο 2 –Οριζόντια δράση-,  δαπάνη για «Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην  

πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα υποδομών Αποχέτευσης»,προϋπολογισμού 4.950 € +  
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1.188€ (ΦΠΑ 24%)= 6.138,00€. (Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ. πρωτ. 5300/06-11-2020, ΑΔΑΜ 

: 20SYMV007605258 )

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

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

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

της με αρ. πρωτ. 22724/11-12-20   1ης Τροποποίησης της  Πρόσκλησης ΑΤ02., καθώς και τα  

παραρτήματά της. 

Γ.Η  κάλυψη  του  επιπλέον  ποσού  σε  περίπτωση  που  ο  προϋπολογισμός  της  αίτησης  είναι  

μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει  από Ιδίους  

πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

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».

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη τα παραπάνω πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  της 

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

1.την υποβολή από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ02 του 

Προγράμματος  «Αντώνης  Τρίτσης»,  της  Πράξης  με  τίτλο:  «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων  και  ΕΕΛ  οικισμού  Λιβαδίου  Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου  Θέρμης»,  συνολικού 

προϋπολογισμού 1.264.202,52€, η οποία εμπίπτει στην Ομάδα Β- παρ.   ii  της πρόσκλησης. 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) δευτερεύον- Οριζόντια Δράση:

 Υποέργο 1,  με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού 

Λιβαδίου Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου Θέρμης»,προϋπολογισμού  1.258.064,52€,   το οποίο 

περιλαμβάνει:

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος του οικισμού από  

αγωγούς PVC συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 200  και μήκος 294 m.

• Κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από αγωγούς PVC 

συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 355  και μήκος 315 m.

• Κατασκευή ασφαλτοστωμένης οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ με μήκους περί τα 345m και  

πλάτος κυκλοφορίας 4,5m.

• Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας  λυμάτων (Ε.Ε.Λ.),  για  την αρχική υποδοχή  

των λυμάτων, την πρωτοβάθμια επεξεργασία, την δευτεροβάθμια επεξεργασία και την  

απολύμανση.

και δευτερεύον υποέργο –Οριζόντια Δράση-: 

 Υποέργο 2 –Οριζόντια δράση-,  δαπάνη για «Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην  

πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα υποδομών Αποχέτευσης»,προϋπολογισμού 4.950 € +  

1.188€ (ΦΠΑ 24%)= 6.138,00€. (Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ. πρωτ. 5300/06-11-2020, ΑΔΑΜ 

: 20SYMV007605258 )

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

πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον  
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Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», και  

της με αρ. πρωτ. 22724/11-12-20   1ης Τροποποίησης της  Πρόσκλησης ΑΤ02., καθώς και τα  

παραρτήματά της. 

3.  την  κάλυψη  του  επιπλέον  ποσού  σε  περίπτωση  που  ο  προϋπολογισμός  της  αίτησης  είναι 

μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει  από Ιδίους  

πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

4. την  εξουσιοδότηση  του  Προέδρου  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 

ΑΤ02 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», της Πράξης με τίτλο:  «Εσωτερικό δίκτυο 

αποχέτευσης  ακαθάρτων  και  ΕΕΛ  οικισμού  Λιβαδίου  Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου 

Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού 1.264.202,52€, η οποία εμπίπτει στην Ομάδα Β- 

παρ.   ii  της πρόσκλησης. 

Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) δευτερεύον- Οριζόντια Δράση:

 Υποέργο 1,  με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ 

οικισμού  Λιβαδίου  Δ.Ε.  Βασιλικών,  Δήμου  Θέρμης»,προϋπολογισμού 

1.258.064,52€,  το οποίο περιλαμβάνει:

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος του οικισμού από  

αγωγούς PVC συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 200  και μήκος 294 m.

• Κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από αγωγούς PVC 

συμπαγούς τοιχώματος με διάμετρο Φ 355  και μήκος 315 m.

• Κατασκευή ασφαλτοστωμένης οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ με μήκους περί τα 345m και  

πλάτος κυκλοφορίας 4,5m.

• Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας  λυμάτων (Ε.Ε.Λ.),  για  την αρχική υποδοχή  

των λυμάτων, την πρωτοβάθμια επεξεργασία, την δευτεροβάθμια επεξεργασία και την  

απολύμανση.

και δευτερεύον υποέργο –Οριζόντια Δράση-: 

 Υποέργο 2 –Οριζόντια δράση-, δαπάνη για «Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην 

πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα υποδομών Αποχέτευσης»,προϋπολογισμού 4.950 € + 

1.188€ (ΦΠΑ 24%)= 6.138,00€. (Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ. πρωτ. 5300/06-11-2020,  

ΑΔΑΜ : 20SYMV007605258 )

2. Εγκρίνει την αποδοχή  των  όρων  συμμετοχής  της  Πρόσκλησης  ΑΤ  02  με  αρ.  πρωτ. 

16402/28-08-20στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  
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«Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Ολοκληρωμένη  

διαχείριση αστικών λυμάτων», και της με αρ. πρωτ. 22724/11-12-20   1ης Τροποποίησης  

της  Πρόσκλησης ΑΤ02., καθώς και τα παραρτήματά της. 

3. Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης 

είναι μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, να γίνει  

από Ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

4. 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 4, απόφαση 25/02-03-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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