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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 01/19-01-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 04/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης, 

όρων χρηματοδότησης και του 

Παραρτήματος Ι των υποχρεώσεων του 

δικαιούχου κατά την υλοποίηση της 

πράξης “Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης 

εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – 

Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών 

Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου” 

με κωδικό ΟΠΣ 5154173 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020”».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 19  του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας 

Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

ύστερα από την υπ’  αριθμ. 52/13-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα 

Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του   Ν. 1069/80. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα δέκα (10) μέλη, 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Λόγω του ότι ο  κ. Γκάγκος Αλέξανδρος υπέβαλε την παραίτησή του από τακτικό μέλος κλήθηκε και 

ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος.  

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Κουτσουμανής Γεώργιος – 

Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Καραβούζης Στυλιανός- Σουρίνης Ιωάννης - 

Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Γεωργίου Ιωάννης 

ΑΔΑ: 6ΝΝΦΟΕΥΣ-ΔΙΙ



Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.           

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο  (-4ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:  

Με την υπ αριθμ. 173/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος 

χρηματοδότησης για την έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων 

οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5154173 και αφού έγιναν όλες οι 

απαιτούμενες ενέργειες προς την κατεύθυνση της ένταξης, λάβαμε την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ 

ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1999/29-12-2022 (ΑΔΑ: 64Σ946ΜΤΛΡ-6ΧΚ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ. 

Σύμφωνα με την Απόφαση τα παραδοτέα της πράξης είναι  

1. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών. 

2. Το νέο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου. 

3. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης  

4. Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ  

 

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 12.642.487,12 € (δώδεκα 

εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά) ποσό 

που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό (κωδικός ΕΓΛΣ 15-01-6100) του 

έτους 2023. 

Περαιτέρω θέτουμε σε γνώση του Σώματος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης 

σύμφωνα με τους οποίους ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και 

να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να 

τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι  το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο 

ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά για : 

1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και 

έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων 

οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5154173 στο ΕΠ «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που έχει εγγραφεί στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2023 με κωδικό ΕΓΛΣ 15-01-6001, συνολικού 

προϋπολογισμού και συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 12.642.487,12 € (δώδεκα εκατομμύρια 

εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά).  

 

2. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ 

ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1999/29-12-2022 (ΑΔΑ: 64Σ946ΜΤΛΡ-6ΧΚ) και του Παραρτήματος 1  της 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης για την τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου.    

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: 6ΝΝΦΟΕΥΣ-ΔΙΙ



Υπέρ ψήφισαν και τα δέκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 

του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν,  ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Αποδέχεται τη  χρηματοδότηση  του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και 

έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων 

οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5154173 στο ΕΠ «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που έχει εγγραφεί στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2023 με κωδικό ΕΓΛΣ 15-01-6001, συνολικού 

προϋπολογισμού και συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 12.642.487,12 € (δώδεκα εκατομμύρια 

εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά).  

2. Αποδέχεται τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ 

ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1999/29-12-2022 (ΑΔΑ: 64Σ946ΜΤΛΡ-6ΧΚ) και του Παραρτήματος 1  της 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης για την τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου.    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 04/2023    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                   Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Τσολάκης Σταύρος  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   19-01-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 

 

ΑΔΑ: 6ΝΝΦΟΕΥΣ-ΔΙΙ
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