
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  20/23-12-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 228/2014 Θέμα:  «Σύναψη προγραμματικής  σύμβασης  με  το Δήμο 
Θέρμης για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών 
και  προστίμων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στις  Δ.Ε.  ενότητες 
Μίκρας και Βασιλικών»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  23 
Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη 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. 4645/19-12-2014 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 8 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1

.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παυλίδου Ελισάβετ αναπληρωματικό μέλος 

(προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης του 

1ου θέματος)
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.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Χρυσοχόου Παύλος
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.

Καλαμπίδης Δημήτριος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα

4

.

Αναγνώστου Πασχάλης
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.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6

.

Δημητρίου Δημήτριος

7

.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

8

.

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  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι  μετά την 
ενοποίηση των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και την συγχώνευση των νομικών 
προσώπων οι ανάγκες  έχουν διαφοροποιηθεί.

Με την νέα οργανωτική δομή και με τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθίσταται η Δημοτική 
Κοινότητα σημείο  αναφοράς  στην επίλυση των καθημερινών  προβλημάτων των κατοίκων  καθώς 
επίσης και σημείο εξυπηρέτησης για κάθε υπόθεση του δημότη με τρόπο που να μην απαιτείται η 
μετάβαση στην έδρα του δήμου.

Η στελέχωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών γίνεται, δυστυχώς, σε μια χρονική συγκυρία 
όπου με το πάγωμα το προσλήψεων, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες θέσεις. 
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Παρόλα  αυτά  έγινε  σημαντική  προσπάθεια  ώστε  η  στελέχωση  να  είναι  η  βέλτιστη  δυνατή 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

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.

Με βάση τα ανωτέρω και με γνώμονα το κοινό συμφέρον, την εξυπηρέτηση των δημοτών, 
την μείωση του κόστους λειτουργίας και την εξοικονόμηση πόρων και επειδή :
1. Οι  πολίτες  του  Δήμου  μας θα  πρέπει  να  εξυπηρετούνται  τοπικά  στην  κοινότητα  την  οποία 

κατοικούν ή έχουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν πρέπει να μεταβαίνουν στις 
κεντρικές  υπηρεσίες  για  την  πληρωμή  των  λογαριασμών  τους  ή  την  υποβολή  αιτήσεων 
υδροδότησης,

2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  δεν  διαθέτει  αποκεντρωμένες  υπηρεσίες  στις  κοινότητες  ενώ  ο  Δήμος  διατηρεί 
υπηρεσίες που μεταξύ των υπολοίπων αρμοδιοτήτων τους μπορούν να εισπράττουν και πάσης 
φύσεως  τέλη  όπως  προαναφέρεται  και  παραπάνω  προτείνουμε  να  ανανεωθεί  η  συναφθείσα 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και Δήμου Θέρμης με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών για 
την «είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» 

3. Με αυτή τη σύμβαση θα επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών που αυτή την στιγμή 
πρέπει να μεταβαίνουν στις κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και για απλά ζητήματα όπως η πληρωμή 
λογαριασμών.

ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη των μελών το  σχέδιο  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης και του Δήμου Θέρμης η οποία έχει ως εξής:
1. Η  σύμβαση  έχει  ως  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών  είσπραξης  τελών,  δικαιωμάτων, 

εισφορών, προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας 
«Παροχή Υπηρεσιών».

2. Τα αποκεντρωμένα γραφεία Οικονομικών θεμάτων του Δήμου  που λειτουργούν στον Τρίλοφο και 
τα Βασιλικά, θα ενεργούν ως απλά όργανα είσπραξης (διαμεσολάβηση) των εσόδων από τέλη 
ύδρευσης & αποχέτευσης στο όνομα και για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ο Δήμος Θέρμης για το εν λόγω αντικείμενο δεν θα λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή επί των 
εισπραττομένων εσόδων, ως αμοιβή για την εμπλοκή των υπηρεσιών τους στην είσπραξη των εν 
λόγω οφειλών.
4. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αναλαμβάνει:

• Να διευκολύνει  με  κάθε  τρόπο  το  προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης μέσω σχετικής κατάρτισης.

• Να παρέχει στο Δήμο Θέρμης τις αναγκαίες υποδομές μηχανογράφησης δηλαδή το πρόγραμμα 
είσπραξης – έκδοσης λογαριασμών Η/Υ ,εκτυπωτές, έντυπο υλικό και γενικά όλα τα απαραίτητα 
αναλώσιμα.

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν τις δομές και τις λειτουργικές 
διαδικασίες.

• Να παρέχει έγκαιρα στο Δήμο Θέρμης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Υπηρεσίας .

• Να συνεργάζεται  με το  Δήμο Θέρμης για  την ενημέρωση του κοινού και  την προβολή του 
Υπηρεσίας.

• Να διασφαλίσει  τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες εργασίες 
απαραίτητες για την λειτουργία της Υπηρεσίας χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του 
Δήμου Θέρμης.

5. Ο Δήμος Θέρμης αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί  ως διαμεσολαβητής  για  την υλοποίηση της Υπηρεσίας,  όπως αυτό  περιγράφεται 

ανωτέρω στη παρούσα σύμβαση.
• Να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου 

να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Υπηρεσίας.
• Να κοινοποιεί  στη Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης τις  αναφορές προόδου για  την εξέλιξη  του οικονομικού 

αντικειμένου του Υπηρεσίας. Ο αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος 
θα αναλάβει τα καθήκοντα της είσπραξης των τελών, εισφορών, προστίμων, θα προβαίνει στην 
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αυθημερόν  κατάθεση αυτών στα υποκαταστήματα της Τράπεζας EYROBANK  στη Δ.Ε. Μίκρας 
και  ΑΤΕ ΒΑΝΚ(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) στη Δ.Ε. Βασιλικών στους καταθετικούς λογαριασμούς που 
θα διατηρεί η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

• Να ενεργεί εισπράξεις μόνο όταν υπάρχει σύνδεση της απομακρυσμένης θέσης του ταμείου με 
το κεντρικό υπολογιστή του Κυρίου της Υπηρεσίας και σε καμία άλλη περίπτωση.

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

6. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει την 
31/12/2016 ενώ θα μπορεί  να ανανεωθεί  και  επεκταθεί  με τη σύμφωνη γνώμη και  των δύο 
μερών.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  να  αποφασίσουν 
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 την ανανέωση της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
και του Δήμου Θέρμης που θα καλείται χάριν συντομίας «Παροχή Υπηρεσιών» για την «είσπραξη 
τελών, δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» στις αποκεντρωμένες Δημοτικές 
Κοινότητες Μίκρας και Βασιλικών. 

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. Ο αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντα της είσπραξης των τελών, 
εισφορών, προστίμων κ.λ.π. θα μεριμνά για την άμεση κατάθεση αυτών στα υποκαταστήματα της 
Τράπεζας EYROBANK  στη Δ.Ε. Μίκρας  και  ΑΤΕ ΒΑΝΚ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) στη Δ.Ε. Βασιλικών 
στους  καταθετικούς   λογαριασμούς  που  θα  διατηρεί  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης.  Οι  καταθέσεις  των 
εισπράξεων θα γίνονται από τον ορισμένο γι’ αυτό υπάλληλο η τον αναπληρωτή του αυθημερόν 
με την είσπραξη των λογαριασμών . 

4. Ο αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντα της είσπραξης των τελών, 
εισφορών, προστίμων κ.λ.π. θα απασχολείται στα αποκεντρωμένα ταμεία. 

5. Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 31/12/2016 
ενώ θα μπορεί να ανανεωθεί και επεκταθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

6. 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. Καραουλάνης Δημήτριος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

7. Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας.
8. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Δήμο Θέρμης.

 

    
     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 228/23-12-2014

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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