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Από το  υπ’  αριθμ.  15/15-12-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 185/2015 Θέμα: «Αλλαγή αντισυμβαλλομένων της προγραμματικής 
σύμβασης  μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Θέρμης,  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Μίκρας 
και  πρώην  Δ.Ε.Υ.Α.  Καλλικράτειας  λόγω  λύσης  και 
εκκαθάρισης  της  τελευταίας  και  μεταφορά  της 
αρμοδιότητας στο Δήμο Προποντίδας».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 15 

Δεκεμβρίου  2015  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.  4400/09-12-2015 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ  (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Καραουλάνης  Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         
2. Αναγνώστου Πασχάλης 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Καραμβαλάση Γεωργία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  10o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.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….» 
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Με την με αριθμό 41/2011 είχε εγκριθεί το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Θέρμης,  της   Δ.Ε.Υ.Α.  Καλλικράτειας   &  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Μίκρας  για  την 

υλοποίηση του έργου που αφορά την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης στην τοπική κοινότητα 

Λακκώματος. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης  ήταν  η 

αποχώρηση  του  Δήμου  Προποντίδας  από  τον  Σύνδεσμο  Ύδρευσης  Ευρύτερης  Περιοχής 

Μίκρας, προκειμένου αυτός να συγχωνευθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Η σύμβαση αυτή  έχει διάρκεια  για όσο χρονικό διάστημα θα υφίσταται η τοπική 

κοινότητα Λακκώματος. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης μπορεί να μεταβληθεί 

ύστερα από ομόφωνη απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης.

Με  την  υλοποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  επιδιώκεται  η   εξασφάλιση 

απολύτως επαρκούς υδροδότησης στους κατοίκους της τοπικής κοινότητα Λακκώματος και 

εσαεί, ήτοι τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες ( 200.000 ) κυβικά μέτρα νερού (m3) ετησίως.

Η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού ορίστηκε σε 0,29€, με δυνατότητα αναπροσαρμογής 

μετά από οκτώμισι έτη, ήτοι έως 31-12-2019 και  έπειτα από ομόφωνη απόφαση της κοινής 

επιτροπής παρακολούθησης του έργου. 

Για την τροποποίηση της σύμβασης ή παράταση ή συμπλήρωση απαιτείται  έγγραφη 

ομόφωνη  συμφωνία  η  οποία  θα  υπογράφεται  από  τους  εκπροσώπους  όλων  των 

συμβαλλομένων μερών τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.

Στο  με  αριθμό  2185/12-10-2015  Φ.Ε.Κ.  δημοσιεύτηκε  η  με  αριθμό  17062/20145 

απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά στη λύση της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Καλλικράτειας  και την  ανάληψη  των  δραστηριοτήτων  της  από  το  Δήμο  Ν. 

Προποντίδας.
Με την με αριθμό 3045/04-12-2015 επιστολή, των ορισμένων ως εκκαθαριστών για 

την λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας ορκωτών λογιστών, κ. Βελέντζα Χρήστου 

και Μασαούτη Αθανάσιου, καλείται η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην αλλαγή των αντισυμβαλλόμενων 

της ανωτέρω προγραμματικής, η οποία αφορά  στην υδροδότηση των κατοίκων της τοπικής 

κοινότητας  Λακκώματος  του  Δήμου  Προποντίδας (  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ    ΜΕΤΑΞΥ   ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  ΘΕΡΜΗΣ  ,  ΤΗΣ   Δ.Ε.Υ.Α.  

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  & ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΜΙΚΡΑΣ),  λόγω των αλλαγών που έχουν προκύψει μετά 

την λύση της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε,  τον ορισμό  εκπροσώπων  στην  ανωτέρω 

προγραμματική  με  αντισυμβαλλόμενο  το  Δήμο  Προποντίδας  ως  καθολικό  διάδοχο  των 

υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας.

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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1. Αποδέχεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αντισυμβαλλόμενο της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ    ΜΕΤΑΞΥ   ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

ΘΕΡΜΗΣ  ,  ΤΗΣ   Δ.Ε.Υ.Α.  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   &  ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  ΜΙΚΡΑΣ το  Δήμο  Νέας 

Προποντίδας  λόγω λύσης  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Καλλικράτειας  (Φ.Ε.Κ.  2185/12-10-2015)  και 

καθολικό διάδοχο των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας.

2. Ορίζει  εκπροσώπους,  για  την  συμμετοχή  αυτών  στην   Κοινή  Επιτροπή  εποπτείας  και 

παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης με αντισυμβαλλόμενο πλέον το 

Δήμο Νέας Προποντίδας, τους κ. Πονερίδη Παναγιώτη Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με 

αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο κ. Καραουλάνη Δημήτριο.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 185/15-12-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
---------------------------------------------------------------

Στη Θέρμη σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 η υπογεγραμμένη Κωστίκα 
Μαρία,  Γραμματέας του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης τοιχοκόλλησα στο γι’  αυτό προορισμένο 
μέρος (εξώθυρα) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης την υπ’ αριθμ. 185/2015 Α.Δ.Σ. σχετικά με: «Αλλαγή 
αντισυμβαλλομένων  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Θέρμης,  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
Μίκρας και πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας λόγω εκκαθάρισης της τελευταίας».

Η τοιχοκόλληση έγινε μπροστά στους μάρτυρες που υπογράφουν :
1.Μανουσαρίδου Ελένη
2.Ζωντανού Μαρία

Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.

Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Οι μάρτυρες

                                                                             1,

                                                                             2.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
-----------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531
Πληροφορίες: κ. Κωστίκα Μαρία          
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