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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 21/15-12-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 230/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραλαβής της 

επικαιροποιημένης μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΕΕΛ) Παναγίας Ποταμιάς ».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 15  του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2022 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. 5125/08-12-2022 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. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης -  Κουτσουμανής 

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

Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος 

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 ότι με την 

αριθ. 134/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανατέθηκε στον μελετητή κ. Κητή Κωνσταντίνο, 

Μηχανικό Περιβάλλοντος, η επικαιροποίηση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Παναγίας – Ποταμιάς. 

Με την αριθμ. πρωτ. 3176/11.08.2022 υπογράφθηκε η σύμβαση για την επικαιροποίηση της εν θέματι 

μελέτης με προθεσμία παράδοσης της μελέτης έως 31.08.2022. 
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Με την αριθμ. πρωτ. 2931/01.08.2022 (ΑΔΑ:  6ΜΠ8ΟΕΥΣ-ΩΥΧ) ορίστηκε επιβλέπων της εκπόνησης 

της μελέτης ο κ. Τσένης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Παναγίας – Ποταμιάς.   

 

Με την αρ. πρωτ. 1029/1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – 

Θράκης εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού 

λυμάτων των οικισμών Παναγίας – Ποταμιάς Θάσου», οι οποίοι ισχύουν μέχρι 30/07/2005. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 120/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος 

χρηματοδότησης της πράξης “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς” 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 του Υπουργείου Οικονομίας 

& Ανάπτυξης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της για την υλοποίησή της». 

 

Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Παναγίας – Ποταμιάς. Στόχος της 

ανάθεσης, είναι η έγκαιρη αδειοδότηση των περιβαλλοντικών μελετών, για την υποβολή πληρέστερης 

πρότασης χρηματοδότησης για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης. 

 

Η υπόψη μελέτη εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (αριθ. πρωτ. 3512/31.08.2022) από τον 

μελετητή και βεβαιώθηκε με σχετική έκθεση στις 31.08.2022 από τον επιβλέποντα Πολιτικό Μηχανικό 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Τσένη Γεώργιο, για την πληρότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τη σύμβαση και με 

τα όσα ορίζει το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 

4782/2021.    

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. με απόφασή του να εγκρίνει και να παραλάβει τη μελέτη.  

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

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. Εγκρίνει  την επικαιροποίηση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Παναγίας Ποταμιάς, που εκπόνησε ο μελετητής/μηχανικός 

περιβάλλοντος  κ. Κητής Κωνσταντίνος, αφού βεβαιώθηκε για την πληρότητα των παραδοτέων 

της από τον επιβλέποντα μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Τσένη Γεώργιο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 230/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 
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          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   16-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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