
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/05-02-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 21/2014 Θέμα:« Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Ε.Υ.Α.Θ. για 

την  εκτέλεση  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Δ. 
ΘΕΡΜΗΣ».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  05 
Φεβρουάριου  2014  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00μ.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. 386/31-01-2014 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 7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία
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Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
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Κουγιάμης Αργύριος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
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.

Χριστοφόρου Γεώργιος 4. Καρκατζίνος Νικόλαος
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.

Λεμονάκη Χρύσα

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα  θέμα  εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε 
να συζητηθεί στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10o  θέμα 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 
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,  
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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.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα 
με την οποία: «Το 2009 ολοκληρώθηκε η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση  
των ακινήτων που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Πλαγιαρίου της  
Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης με χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου της ΕΥΑΘ Παγίων και  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το εν λόγω δίκτυο το οποίο πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία έχει  ως  
αποδέκτη  την  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Λυμάτων  «ΑΙΝΕΙΑ»  (αντλιοστάσιο  της  ΕΥΑΘ  στο  
Αγγελοχώρι). 

    Παρά ταύτα μετά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προβλεφτεί στην  
αρχική μελέτη η κατασκευή δικτύων  σε τμήματα οδών με αποτέλεσμα αρκετές κατοικίες –αυξημένη  
δόμηση  στην  εν  λόγω  περιοχή  μετά  την  ολοκλήρωση  της  μελέτης-  να  μην  μπορούν  να  
αποχετευτούν. Οι κάτοικοι που δεν είχαν τη δυνατότητα σύνδεσης,  αιτήθηκαν προς τη ΔΕΥΑΘ την  
κατασκευή  συμπληρωματικών  δικτύων.  Η  ΔΕΥΑΘ  για  να  μην  καθυστερήσει  το  σχετικό  έργο  
καταθέτοντας φάκελο αυτού για τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και γνωρίζοντας τη  
σημαντικότητά του (κατάργηση βόθρων για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα),  ήρθε σε  
επαφή με την ΕΥΑΘ Α.Ε. ώστε να προχωρήσει στην εκπόνηση σχετικής μελέτης.  

    Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εκπόνησε μελέτη για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης  
ακαθάρτων στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου. Η μελέτη εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώ το  
έργο θα κατασκευαστεί με εργολαβία της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Το νέο δίκτυο θα έχει συνολικό μήκος περίπου  
1,3  χλμ  ,  διαμέτρου  PVC Φ250.  Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  κατασκευή  του  έργου 
«Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου». Ο προϋπολογισμός του έργου  
ανέρχεται σε 325.592,22 € ( συμπερ. του ΦΠΑ 23%). Το έργο δεν περιλαμβάνει την κατασκευή  
ιδιωτικών διακλαδώσεων.

    Το συνολικό κόστος κατασκευής, όπως αυτό θα προκύψει από τη σύμβαση και από τους  
τυχόν εγκεκριμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, θα καλυφθεί, ως συνεισφορά, από τη ΔΕΥΑ 
Δήμου Θέρμης  μέχρι  το  ποσό  των  30.000,00€  ενώ  το  υπόλοιπο  από  την  ΕΥΑΘ Α.Ε.  Η  
καταβολή του ποσού των 30.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ 23%) θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του  
έργου και μετά από την έκδοση σχετικού τιμολογίου από την ΕΥΑΘ Α.Ε.»

Και πρότεινε την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΘ και της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. για την υλοποίηση της κατασκευής συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων 
στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου Δ. Θέρμης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της ΕΥΑΘ Α.Ε. με σκοπό την υλοποίηση της κατασκευής συμπληρωματικών 
έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου Δ. Θέρμης. 

Το νέο δίκτυο θα έχει συνολικό μήκος περίπου 1,3 χλμ , διαμέτρου PVC Φ250. Αντικείμενο 
της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. 
Πλαγιαρίου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 325.592,22 € ( συμπερ. του ΦΠΑ 23%). 
Το έργο δεν περιλαμβάνει την κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων.

Το συνολικό κόστος κατασκευής, όπως αυτό θα προκύψει από τη σύμβαση και από τους 
τυχόν  εγκεκριμένους  ανακεφαλαιωτικούς  πίνακες,  θα  καλυφθεί,  ως  συνεισφορά,  από  τη  ΔΕΥΑ 
Δήμου Θέρμης μέχρι το ποσό των 30.000,00 €  ενώ το υπόλοιπο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η καταβολή 
του ποσού των 30.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ 23%) θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου και 
μετά από την έκδοση σχετικού τιμολογίου από την ΕΥΑΘ Α.Ε..

Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης 
μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και του αναδόχου κατασκευαστή και λήγει με την οριστική παραλαβή του 
έργου από την ΕΥΑΘ Α.Ε. και την πληρωμή του ποσού των 30.000,00 € ( συμπερ. του ΦΠΑ 23%) 
από τη ΔΕΥΑ Δήμου Θέρμης.

Τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων έχουν ως εξής:
Η ΔΕΥΑ Δήμου Θέρμης αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

− Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της δαπάνης κατασκευής του έργου και  να καταβάλλει 
στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το ποσό των 30.000 €  (συμπερ. του ΦΠΑ 23%) σύμφωνα με το άρθρο 2 
της παρούσας σύμβασης.
Η  ΕΥΑΘ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το έργο και συγκεκριμένα:
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− Να κατασκευάσει με εργολαβία της το έργο.
− Να  εξασφαλίσει  την  υπολειπόμενη  χρηματοδότηση  της  δαπάνης  κατασκευής  του  έργου 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης.
− Να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του έργου κατά τα προβλεπόμενα στο 

νόμο 2937/2001 μετά την αποπεράτωσή του.
− Να εισπράξει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 του Ν. 787/70 τέλη και δικαιώματα από 

τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα συνδεθούν με το δίκτυο.
Υπάρχει και στους δύο συμβαλλόμενους η υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού 

ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

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 

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 της ΕΥΑΘ Α.Ε. και θα υπογραφεί από 
τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  παραπάνω  φορέων,  με  σκοπό  την κατασκευή  του  έργου 
«Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου». Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 325.592,22 € ( συμπερ. του ΦΠΑ 23%). Το έργο δεν περιλαμβάνει την κατασκευή 
ιδιωτικών διακλαδώσεων.

Το συνολικό κόστος κατασκευής, όπως αυτό θα προκύψει από τη σύμβαση και από τους 
τυχόν  εγκεκριμένους  ανακεφαλαιωτικούς  πίνακες,  θα  καλυφθεί,  ως  συνεισφορά,  από  τη  ΔΕΥΑ 
Δήμου Θέρμης μέχρι το ποσό των 30.000,00 €  ενώ το υπόλοιπο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η καταβολή 
του ποσού των 30.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ 23%) θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου και 
μετά από την έκδοση σχετικού τιμολογίου από την ΕΥΑΘ Α.Ε..

Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης 
μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και του αναδόχου κατασκευαστή και λήγει με την οριστική παραλαβή του 
έργου από την ΕΥΑΘ Α.Ε. και την πληρωμή του ποσού των 30.000,00 € ( συμπερ. του ΦΠΑ 23%) 
από τη ΔΕΥΑ Δήμου Θέρμης σύμφωνα και με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Ορίζει μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον Πρόεδρο κ. Πονερίδη Παναγιώτη  με 
αναπληρωτή τον  κ Αναγώστου Πασχάλη. 
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 21/05-02-2014
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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