
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/19-01-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 3/2017 Θέμα:  «Υποβολή  πρότασης  στο  Ε.Π.  Κεντρικής 

Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ14 
«Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  - 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για 
την  πράξη  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου 
ακαθάρτων  Σουρωτής  &  συνδετηρίου  με 
συλλεκτήρα  Βασιλικών  -  Θέρμης»  και  σύναψη 
σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 19 
Ιανουαρίου  2017  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 
Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  161/18-01-2017 
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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Χρυσοχόπου Παύλος

3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Αναγνώστου Πασχάλης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. 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.
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Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση κρίθηκε επείγουσα καθώς θα 
πρέπει η υπηρεσία να προβεί μέχρι την 20η-01-2017 (ημερομηνία λήξης Ε.Π.) στην υποβολή 
προτάσεων στο Ε.Π.  Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ14 που 
αφορά τις  πράξεις  α.  «Κατασκευή  εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων  Αγίας Παρασκευής & 
συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Βασιλικών  -  Θέρμης»  &  β.  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου 
ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης» και στην έγκριση 
σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Θέρμης. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα 
πρέπει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να λάβει σχετικές αποφάσεις έγκρισης των ανωτέρω προκειμένου να μην 
απολεσθεί  το  δικαίωμα  της  επιχείρησης  υποβολής  προτάσεων  στο  ανωτέρω  Ε.Π..   Οι 
αντίστοιχες, με αριθμό 8/2017 & 9/2017, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκαν 
την 17η /01/2017 και κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία την 18η /01/2017. Ως εκ τούτου δεν 
υπήρχε δυνατότητα λήψης των αποφάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. σε νωρίτερο χρόνο με συνέπεια την 
σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  2o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.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…»  

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 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.» 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

σύμφωνα  με  την  οποία  η Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Ε.Π.  Περιφέρειας  Κεντρικής 

Μακεδονίας  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  9181/19-12-2016  πρόσκλησή  (κωδ.  Πρόσκλησης 
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040.6ii) της καλεί τους Δήμους ή τις ΔΕΥΑ και τους Συνδέσμους να υποβάλουν προτάσεις με 

καταληκτική ημερομηνία 20/1/2017. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους, ή τις ΔΕΥΑ και τους Συνδέσμους 

θα  πρέπει  να  εμπίπτουν  στη  θεματική  προτεραιότητα  του  Άξονα  Προτεραιότητας  14 

«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

(ΤΣ)» και ειδικότερα στον ειδικό στόχο  «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυµάτων κατά κατηγορία Οικισµών µε βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία 

αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)»,  με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Μέσω  της  ανωτέρω  πρόσκλησης  δύναται  να  χρηματοδοτηθούν  έργα  δικτύων 

αποχέτευσης  ακαθάρτων  (εσωτερικά  και  εξωτερικά  δίκτυα)  και  έργα  εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. 

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται  η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το 

Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την πράξη: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 

Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης».

Το έργο περιλαμβάνει:

• Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (συλλεκτήρων και βασικών) του εσωτερικού δικτύου 
του οικισμού Σουρωτής

• Κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων έως τη θέση συμβολής με τον ΚΑΑ Βασιλικών

• Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων.

Η  επίβλεψη  των  εκσκαφικών  εργασιών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  αρχαιολογική 

υπηρεσία. Το κόστος εργασιών αρχαιολογίας θα αποτελέσει ξεχωριστό υποέργο της πράξης.

Είναι  ένα  έργο  το  οποίο  θα  συμβάλλει  στην  αύξηση  του  βιοτικού  επιπέδου  των 

κατοίκων του οικισμού και θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  50  του  Ν.  4314/2014,  κατά  την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 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. 

Η   Δ.Ε.Υ.Α.   Θέρμης  δεν  διαθέτει  διαχειριστική  ικανότητα  για  την  υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων  έργων   σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  ρυθμίσεις  της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο Δήμος Θέρμης  από την άλλη διαθέτει διαχειριστική 

ικανότητα.

Ως εκ τούτου, προτείνεται επιπλέον η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου  Θέρμης  και  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  50  του  Ν 

4314/2014 με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: 

ΑΔΑ: 67ΑΑΟΛΖΛ-ΛΧ9



«Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Σουρωτής  &  συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα 

Βασιλικών - Θέρμης» από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Δήμο Θέρμης. 

Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει σε περίπτωση που η πράξη ενταχθεί 

στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η πράξη αξιολογηθεί θετικά 

από  την  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Ε.Π.  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020  και 

οριστικοποιηθεί  το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της πρότασης και ο αντίστοιχος επιλέξιμος 

προϋπολογισμός, θα εκδοθεί σχετική απόφαση ένταξης.

 Βάσει της απόφασης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα επανέλθει για 

να  λάβει  απόφαση  αποδοχής  της  ένταξης  της  πράξης  στο  συγκεκριμένο  επιχειρησιακό 

πρόγραμμα με το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό που θα ορίζεται στην απόφαση 

ένταξης. Η νέα αυτή απόφαση θα συνοδεύεται και από το οριστικό σχέδιο της προγραμματικής 

σύμβασης με το Δήμο Θέρμης, στην οποία θα αναφέρεται ο οριστικός προϋπολογισμός της 

πράξης. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγείται:

1. Έγκριση  της  υποβολής  πρότασης στο  Ε.Π.  «Κεντρική  Μακεδονία» 

στον Άξονα Προτεραιότητας  14 «Διατήρηση και  προστασία  του περιβάλλοντος - 

προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη:  «Κατασκευή 

εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών - 

Θέρμης». 

2. Έγκριση  του  σχεδίου  της  προγραμματικής  σύμβασης,  στη 

περίπτωση που ενταχθεί η πράξη στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα 

συναφθεί μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της ΔΕΥΑ 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, προκειμένου να υποβληθεί 

πρόταση  στο  Ε.Π.  «Κεντρική  Μακεδονία»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  14 

«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 

των  πόρων  (ΤΣ)»  για  την  πράξη:  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων 

Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης» 

3. Εξουσιοδότηση  του  Προέδρου για  την  υπογραφή  κάθε  σχετικού 

εγγράφου  για  την  υποβολή  της  πρότασης  και  την  υπογραφή  της  σχετικής 

προγραμματικής σύμβασης, στην περίπτωση που η πρόταση ενταχθεί στο ανωτέρω 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

4. Τον ορισμό ενός εκπροσώπου  και του αναπληρωτή του για την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη του την 

εισήγηση  του  Προέδρου,   το  σχέδιο  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  τις  ισχύουσες 

διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την  υποβολή  πρότασης  στο  Ε.Π.  «Κεντρική  Μακεδονία»  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας  14 «Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  -  προαγωγή  της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη:  «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 

ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης» 

2. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, στη περίπτωση που ενταχθεί η πράξη 

στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Θέρμης και 

της  ΔΕΥΑ 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, 

προκειμένου  να  υποβληθεί  πρόταση  στο  Ε.Π.  «Κεντρική  Μακεδονία»  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας  14 «Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  -  προαγωγή  της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη:  «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 

ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών - Θέρμης» 

3. Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 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 της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

4. Εξουσιοδοτεί τον Προέδρου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή 

της πρότασης και την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, στην περίπτωση 

που η πρόταση ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 3/19-01-2017
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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