
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/28-11-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 206/2013 Θέμα: «Ανάκληση της με αριθμό 121/2012 απόφαση Δ.Σ. και 

υποβολή  πρότασης  για  ένταξη  στο  Ε.Π.  «Περιβάλλον  και 
Αειφόρος  Ανάπτυξη»,  άξονας  προτεραιότητας  2  «Προστασία 
και  διαχείριση  υδατικών  πόρων»,  κωδικό  θεματικής 
προτεραιότητας  46  «Επεξεργασία  νερού»  για  το  έργο 
«Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Λακκιάς 
και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών - Θέρμης» και 
σύναψη της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο 
Θέρμης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  28 
Νοεμβρίου  2013,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 4478/22-11-2013 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 
9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

5
.

Χριστοφόρου Γεώργιος

6
.

Κουγιάμης Αργύριος

7
.

Αντωνιάδου Μαρία

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

9
.

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 και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  υπάρχουν  επτά  θέματα  εκτός  ημερησίας  διάταξης  και 
πρότεινε να συζητηθούν στο τέλος.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 
σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…
διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντας την  
επιχείρησιν θέματος….»

  Ομοίως  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν.  1069/80  παρ.2 περ ε)του 
Ν.1069/80  Περί  κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το 
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Διοικητικό Συμβούλιο ιδία: Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων ……. Επίσης 
αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων…….» 

  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 το άρθρο 1 παρ. 2. του Ν.1069/80 «Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγούμενης 
παραγράφου  επιχειρήσεις  είναι  αρμόδιαι  δια  την  μελέτην,  κατασκευήν,  συντήρησιν, 
εκμετάλλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων 
και  ομβρίων  υδάτων,  ως  και  μονάδων  επεξεργασίας  λυμάτων  και  αποβλήτων  της  περιοχής 
αρμοδιοτήτός των». 

Με  την  με  αριθμό  121/2012  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  είχε 
εγκριθεί η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», 
Άξονας  Προτεραιότητας  07  «Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  ποιότητα  ζωής  στην  Π.Κ.Μ.»  για 
χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΛΟΥΤΡΩΝ - ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 2.785.000,00 και η σύναψη 
της  σχετικής  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  του Δήμου Θέρμης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 3852/2010, για την υποβολή της πρότασης και 
την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. οικ. 111588/Π151/18-
11-2013  πρόσκληση  (Κωδικός  Πρόσκλησης  2.17)  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π. 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται  από το Ταμείο Συνοχής. Η υποβολή των προτάσεων 
λήγει στις 31-12-2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού 
και  τις  Δ.Ε.Υ.Α.  για  ένταξη  και  χρηματοδότηση  θα  πρέπει  να  εμπίπτουν  στον  Άξονα 
Προτεραιότητας  2  «Προστασία  και  διαχείριση  υδατικών  πόρων»  (Κωδικοί  Θεματικής 
Προτεραιότητας 45 «Διαχείριση και διανομή νερού  (πόσιμο νερό)» και 46 «Επεξεργασία νερού 
(λύματα)») και να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους :
•  Λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με την δημιουργία όπου απαιτείται και της 
απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων. 
•  Βελτίωση  της  ποιότητας  των  επιφανειακών  υδάτων  της  χώρας  και  ιδιαίτερα  των  ακτών 
κολύμβησης, των ποταμών, λιμνών και των υγροτόπων 
• Αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας σε περιοχές με πρόβλημα επάρκειας υδατικών πόρων 
• Έλεγχος και περιορισμός διαρροών δικτύων ύδρευσης 
• Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας νερού. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  την  από  27-11-2013  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της 
Δ.Ε.Υ.Α. με την οποία προτείνεται:

− η ανάκληση της υπ αριθμ. 121/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η υποβολή 
αίτησης απόσυρσης των φακέλων χρηματοδότησης της παραπάνω αναφερόμενης πράξης 
επειδή η αίτηση χρηματοδότησης μολονότι έχει κατατεθεί 14 μήνες πριν δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί ο έλεγχός της και η πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί πλέον είναι μηδενική. 
Επιπλέον δεν μπορεί να υποβληθεί η ίδια πρόταση σε δύο Ε.Π. 

− η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 2.17 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής  Αλλαγής  για  χρηματοδότηση  της  πράξης  με  τίτλο  «Κατασκευή  εσωτερικού 
δικτύου  ακαθάρτων  Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Λουτρών  –  Θέρμης», 
προϋπολογισμού 2.185.000,00 € (Α’ υποέργο : «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 
Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Λουτρών  –  Θέρμης»  και  Β’  υποέργο  : 
«Αρχαιολογικές εργασίες»)

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική 
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περίοδο  2007-2013  απαιτείται  η  επιβεβαίωση  της  διαχειριστικής  επάρκειας  των  φορέων 
υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της  ευθύνης 
εκτέλεσης των έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται  για την αποτελεσματική 
και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Φορέας υλοποίησης 
(δικαιούχος)  για  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα θα είναι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  η οποία  όμως δεν 
επιβεβαιώνει  της  διαχειριστική  της  επάρκεια  ως  δικαιούχος,  σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες 
ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Επειδή  ο  Δήμος  Θέρμης  διαθέτει  επιβεβαίωση  διαχειριστικής  επάρκειας  για  έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Α, όπως απαιτείται  για 
υλοποίηση έργων , προτείνεται  η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης 
και  της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ.  3 του Ν. 3614/2007 με 
αντικείμενο  τη  μεταβίβαση  της  αρμοδιότητας  υλοποίησης  της  πράξης  μετίτλο  «Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών – Θέρμης» από 
τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Δήμο Θέρμης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (κύριος του έργου) αναλαμβάνει να : 

- να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 
πληροφοριών

- να παρέχει στο φορέα υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης 
Πράξης 

- να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος της δομές και τις 
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον φορέα υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση 
του έργου

-  να  παρέχει  έγκαιρα  στον  φορέα  υλοποίησης  την αναγκαία  πληροφόρηση σχετικά  με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου

- να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης 
του έργου, 

- να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας 
ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα

- να συνεργάζεται με το φορέα υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 
του έργου. 

Ο Δήμος Θέρμης (φορέας υλοποίησης) αναλαμβάνει να : 

- να απασχολεί και να διαθέτει  επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου

- να κοινοποιεί στον κύριο του έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τις οποίες αποστέλλει στον αρμόδιο 

-  να  συνεργαστεί  με  τον  κύριο  του  έργου  για  την  σύνταξη  του  Τεχνικού  Δελτίου 
Προτεινόμενης  Πράξης  και  την  υποβολή  του  στην  αρμόδια  υπηρεσία  και  να  προβαίνει  στις 
απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων 
Υποέργων

- να υπογράψει ως δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της 
πράξης

- να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών
- να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
του

-  να  ελέγχει  ποιοτικά  και  ποσοτικά  τα  παραδοτέα  και  να  τα  παραλαμβάνει  βάσει  των 
σχετικών συμβάσεων

- να παρακολουθεί τις χρηματορροές του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές
- να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου σε συνεργασία με 

τον κύριο του έργου 
- να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον κύριο του έργου) τη χρηματοδότηση του έργου 

μεριμνώντας  για  την  εγγραφή  του  σε  συλλογική  απόφαση  χρηματοδότησης  και  την  ετήσια 
κατανομή των πιστώσεων.
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Η  συνολική  διάρκεια  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  ορίζεται  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και λήγει  με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε 
πλήρη λειτουργία από το φορέα υλοποίησης στον κύριο του έργου. 

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,   την  υπ  αριθμ.  οικ.  111588/Π151/18-11-2013 πρόσκληση  (Κωδικός 
Πρόσκλησης 2.17) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το σχέδιο της προγραμματικής 
σύμβασης καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Ανακαλεί την υπ αριθμ. 121/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους λόγους 
που αναφέρονται στην εισήγηση. 

2. Εγκρίνει  την  υποβολή αίτησης  απόσυρσης  των φακέλων χρηματοδότησης  του έργου « 
Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών 
– Θέρμης» από την υπ αριθμ. 2/20-12-2011 ανοιχτή πρόσκληση (Κωδικός 2) του Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 

3. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος 
ανάπτυξη»,  Άξονα  Προτεραιότητας  2  «Προστασία  και  διαχείριση  υδατικών  πόρων»,  του 
Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  για  το  έργο  «Κατασκευή 
εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Σουρωτής  και  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Βασιλικών  – 
Θέρμης»  (Κωδικός  Πρόσκλησης  2.17)  για  το  έργο  «  Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου 
ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών – Θέρμης», προϋπολογισμού 
2.185.000,00  €  (Α’  υποέργο  :  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Λακκιάς  και 
συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών – Θέρμης» και Β’ υποέργο : «Αρχαιολογικές εργασίες»).

4. 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  110  του  Ν.  3852/2010  και 
σύμφωνα  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας 
απόφασης, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – 
Θράκη 2007 – 2013», Άξονας Προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
Π.Κ.Μ.», και να υλοποιηθεί  το έργο με τίτλο « Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 
Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών – Θέρμης».

5. 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 
Πρόεδρος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  αναπληρωτής  αυτού  ο  κ.  Αναγνώστου  Πασχάλης 
Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

6. Εξουσιοδοτεί   τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης 
συνεργασίας καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της πρότασης. 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 206/28-11-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 

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

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΟΛΖΛ-ΙΛΜ


