
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/27-10-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 175/2014 Θέμα: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το  Δήμο 

Θέρμης  για  το  έργο  «Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης 
(αντικατάσταση  υφιστάμενης)  στο  338Α  αγροτ.  Ν. 
Ρυσίου»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 
Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.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. 3791/23-10-2014 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
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης(προσήλθε κατά 
την συζήτηση του 1ου θέματος)

2
.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παυλίδου Ελισάβετ (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου 

θέματος)
3
.

Αναγνώστου Πασχάλης

4
.

Χρυσοχόου Παύλος

5
.

Δημητρίου Δημήτριος

6
.

Καλαμπίδης Δημήτριος

7
.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

9
.

Ζωντανού Μαρία (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους)

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  13ο 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, ….».

  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 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  
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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.» 

Στη συνέχεα ο Πρόεδρος είπε ότι, η ΔΕΥΑ Θέρμης στο πλαίσιο υλοποίησης του τεχνικού της 
προγράμματος  έτους  2014  θα  κατασκευάσει  το  έργο  με  τίτλο  «Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης 
(αντικατάσταση  υφιστάμενης)  στο  338Α  αγροτ.  Ν.  Ρυσίου  Δ.Ε.  Θέρμης»  ,  προϋπολογισμού 
46.217,00€ με το ΦΠΑ. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή  υδρευτικής γεώτρησης στο Ν. Ρύσιο για την κάλυψη 
τμήματος  των  αναγκών  ύδρευσης  των  κατοίκων  του  οικισμού  που  προέκυψε  μετά  από  σοβαρά 
προβλήματα σε υφιστάμενη γεώτρηση.

Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο 100 του Ν.  3852/2010 επιτρέπεται  η  σύναψη 
προγραμματικών  συμβάσεων  μεταξύ  ΟΤΑ α΄  βαθμού  και  δημοτικών  επιχειρήσεων  ύδρευσης  και 
αποχέτευσης για τη μελέτη και εκτέλεση έργων. 

Επειδή η ΔΕΥΑ Θέρμης δεν έχει επαρκή στελέχωση θα  μεταβιβάσει αρμοδιότητες υλοποίησης 
του έργου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης. Η σύνταξη της μελέτης καθώς και η επίβλεψη 
του έργου επειδή απαιτούν ειδικές  γνώσεις  (Μηχανολόγου Μηχανικού)  θα γίνουν από την ΔΕΥΑ 
Θέρμης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική προγραμματική σύμβαση.  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης  και  του  Δήμου  Θέρμης  για  το  έργο  «Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  (αντικατάσταση 
υφιστάμενης) στο 338Α αγροτεμάχιο Νέου Ρυσίου Δ.Ε. Θέρμης», προϋπολογισμού 46.217,00 €. 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  αποτελεί  η  μεταβίβαση  της  αρμοδιότητας  υλοποίησης  του 
προαναφερόμενου  έργου  από  τον  Κύριο  του  Έργου  στο  Φορέα  Υλοποίησης.  Στο  πλαίσιο  της 
προγραμματικής σύμβασης αφενός, ο φορέας υλοποίησης ενεργεί κατ’ εντολή του κυρίου του έργου, 
για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κ.λ.π., και αφετέρου δεν 
αλλοιώνεται η άμεση (ειδική) σχέση του κυρίου του έργου και του αναδόχου. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο 
Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 
1.  Ωρίμανση  του  Έργου  (έλεγχος  πληρότητας,  θεώρηση  μελετών  και  λήψη  των  απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) 
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από κοινού με τον κύριο του έργου. 
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
7. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 
παραλαβή) . 
8. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική 
τεκμηρίωση. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, 
δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης 
Αρχής και  της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  όπως αυτά προβλέπονται  στη νομοθεσία  περί  Δημοσίων 
Έργων. 
Ο Δήμος Θέρμης (φορέας υλοποίησης του έργου) αναλαμβάνει 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 
- να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών 
- διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του 
-  ελέγχει  ποιοτικά  και  ποσοτικά  τα  παραδοτέα  και  να  τα  παραλαμβάνει  βάσει  των  σχετικών 
συμβάσεων 
- μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου, σε συνεργασία με τον κύριο 
του έργου. 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (κύριος του έργου) αναλαμβάνει να : 
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- 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 εκτέλεση του έργου 
-  να  διασφαλίσει  τη  διαθεσιμότητα  στελεχών  του  που  γνωρίζουν  σε  βάθος  της  δομές  και  τις 
λειτουργικές διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου 
- να παρέχει έγκαιρα στο 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  εξασφαλίσει  τη  χρηματοδότηση  του  Έργου  μεριμνώντας  για  την  εγγραφή  του  στον 
προϋπολογισμό του φορέα και για την ετήσια δέσμευση πιστώσεων. 
- να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές 
- 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. 

Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της παρούσας σύμβασης και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 
λειτουργία από το φορέα υλοποίηση στον κύριο του έργου. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και  της  αρμόδιας  υπηρεσίας,  το  σχέδιο  της  προγραμματικής  σύμβασης  καθώς  και  τις 
διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) και του Δήμου Θέρμης και θα υπογραφεί 
από τους νόμιμους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη 
υδρευτικής  γεώτρησης  (αντικατάσταση  υφιστάμενης)  στο  338Α  αγροτεμάχιο  Νέου  Ρυσίου  Δ.Ε. 
Θέρμης»,  προϋπολογισμού  46.217,00  €,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα  που  αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Ορίζει  μέλη  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  τον  κ.  Πονερίδη  Παναγιώτη  με 
αναπληρωτή   τον  κ.  Καραουλάνη  Δημήτριο  και  τον  κ.  Αναγνώστου  με  αναπληρωτή  τον  κ. 
Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 175/27-10-2014
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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