
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/28-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 90/2012 Θέμα:«Έγκριση  σχεδίου  προγραμματικής  Σύμβασης 

μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του  Δήμου  Θέρμης 
για  την  κοινή  εκμετάλλευση  ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων  και  δικτύων  με  σκοπό  την 
αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών άρδευσης στα 
διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Θέρμης»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 28 
Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  2232/25-06-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1  Λεμονάκη Χρυσούλα   προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

5 Καρκατζίνος Νικόλαος 

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία 
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  Διοικητικών  &  Οικ.  Υπηρεσιών  κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την 
επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός  
αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

  Σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν .3463/06   «1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων 
και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους,  
οι  Δήμοι  και  οι  Κοινότητες,  …………, οι  δημοτικές  επιχειρήσεις  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  τα  
δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, ……,μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το 
Δημόσιο,  μεταξύ  τους  ή  και  με  φορείς  του  δημόσιου  τομέα  της  παρ.  6  του  άρθρου  1  του  
ν.1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και  η  
συμμετοχή  κοινωφελών  δημοτικών  και  κοινοτικών  επιχειρήσεων,  αναπτυξιακών  ανωνύμων 
εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού….» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 για την μελέτη και εκτέλεση 
έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μια περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε 
είδους, οι δήμοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις όπου θα πρέπει απαραίτητα 
να  ορίζεται:  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  ο  σκοπός  και  το  περιεχόμενο  των  υπηρεσιών,  ο 
προϋπολογισμός  τους,  τα  δικαιώματα  και  οι  υποχρεώσεις  των  συμβαλλομένων,  το 
χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  οι  πόροι  από  τους  οποίους  θα  καλυφθούν  οι 
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης θα πρέπει να 
ορισθεί  το  όργανο  παρακολούθησης  της εφαρμογής της και  οι  αρμοδιότητές  του,  καθώς  και 
ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών σχέδιο προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Δήμου Θέρμης με αντικείμενο την κοινή εκμετάλλευση 
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ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή 
υπηρεσιών άρδευσης στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Θέρμης

Σκοπός της σύμβασης είναι  η εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Θέρμης οι  οποίοι 
κάνουν  χρήση  του  αρδευτικού  δικτύου  με  σκοπό  την  παραγωγή  γεωργικών  προϊόντων.  Η 
αναγκαιότητα σύναψης της σύμβασης προκύπτει από το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει με 
βάση τη συστατική της πράξη (ΦΕΚ 1101/2-6-2011) την ευθύνη για τη διοίκηση και λειτουργία 
των δικτύων άρδευσης, ενώ ο Δήμος Θέρμης έχει στην κατοχή του και είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την άντληση 
νερού για αρδευτική χρήση (αρδευτικές γεωτρήσεις, αντλίες, κλπ.) Σημειώνεται ότι η διασφάλιση 
της  λειτουργίας  των  Η/Μ  εγκαταστάσεων  συμπεριλαμβάνει  και  τις  ενεργειακές  δαπάνες 
ηλεκτροδότησης. Η σύμβαση αυτή έχει ως στόχο την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων των δύο 
φορέων αλλά  και  την  συνακόλουθη  κατανομή του κόστους  συντήρησης  και  λειτουργίας  του 
συνολικού συστήματος άρδευσης.  

Η σύναψη της σύμβασης θα  επιφέρει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό δαπανών της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ίση με εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €). Το ποσό αυτό θα καταβληθεί προς 
τον Δήμο Θέρμης και κατά συνέπεια θα μεταβάλει  ισόποσα τον προϋπολογισμό εσόδων του 
Δήμου

1. Ο Δήμος Θέρμης αναλαμβάνει:
• Να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην κατοχή του και αφορούν στην άντληση νερού για 
άρδευση. 

• Να απασχολεί  και  να διαθέτει  προσωπικό με τα απαραίτητα και  ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να συντηρούνται  οι προαναφερόμενες ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις.

• Να κοινοποιεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τα αρχεία των συντηρήσεων. 
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  αναλαμβάνει:
• Να  συνεργάζεται  διαθέτοντας  το  απαραίτητο  προσωπικό,  με  το  Δήμο 

Θέρμης για την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου.

• Να  ενημερώνει  τους  χρήστες  του  αρδευτικού  δικτύου  για  τυχόν 
βραχυπρόθεσμα  προβλήματα  που  προκύπτουν  από  τη  συντήρηση  των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

• Να διασφαλίζει  την ορθολογική χρήση του αρδευτικού δικτύου από τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες με στόχο την αειφορία του συστήματος. 

• Να  καταβάλει  στον  Δήμο  Θέρμης  το  ποσό  των  εκατό  χιλιάδων 
ευρώ(100.000,00€) με σκοπό να καλυφθούν οι κάθε είδους δαπάνες λειτουργίας των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την:
- Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης η οποία θα συναφθεί μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης  και  του  Δήμου  Θέρμης  και  θα  υπογραφεί  από  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των 
παραπάνω φορέων. 

- Τον  ορισμό  ενός  μέλους  του  Δ.Σ.  με  τον  αναπληρωτή  του  στην  Κοινή  Επιτροπή 
Παρακολούθησης 

- Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης  
και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει τη σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Δήμου 

Θέρμης με αντικείμενο την κοινή εκμετάλλευση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
δικτύων με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών άρδευσης στα διοικητικά και 
γεωγραφικά όρια του Δήμου Θέρμης. 

2. Εγκρίνει  το  σχέδιο  της  προγραμματικής  σύμβασης  που  θα  συναφθεί  μεταξύ  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης  και  του  Δήμου  Θέρμης  και  θα  υπογραφεί  από  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των 
παραπάνω  φορέων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  100  του  Ν.  3852/2010  και 
σύμφωνα  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας 
απόφασης, 

3. Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την συμμετοχή του στην  Κοινή Επιτροπή εποπτείας και  
παρακολούθησης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ορίζεται  ο  κ.  Πονερίδης  Παναγιώτης 
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Πρόεδρος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  αναπληρωτής  αυτού  ο  κ.  Αναγνώστου  Πασχάλης 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

4. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας.
5. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Δήμο Θέρμης για έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

 

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 90/28-06-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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