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Από  το  υπ’  αριθμ.  12/08-06-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 151/2018 1. Θέμα:  Υποβολή  πρότασης  στο  Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»  Πρόσκληση  ΙΙ  «Ολοκληρωμένη 
διαχείριση  αστικών  λυμάτων  για  την  προστασία  της 
δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των 
υπόγειων,  επιφανειακών  υδάτων  και  των  ακτών 
κολύμβησης»  του  Άξονα  Προτεραιότητας:  'Βελτίωση 
των  βασικών  περιβαλλοντικών  υποδομών  και  ιδίως 
αυτών  της  επεξεργασίας  των  λυμάτων' για  το  έργο 
«Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων 
Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών 
Θέρμης» και  σύναψη  σχετικής  προγραμματικής 
σύμβασης με το Δήμο Θέρμης.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  08 

Ιουνίου  2018  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:00  μ.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’ αριθμό 2294/07-06-2018 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 επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Λεμονάκη Χρυσούλα
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα καθώς:

Με την υπ’ αρ. 18341/10-05-2018 πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών, καλούνται οι Δήμοι και οι 
ΔΕΥΑ  της  χώρας  να  υποβάλουν  προτάσεις.  Οι  προτάσεις  που  θα  υποβληθούν  θα  πρέπει  να 
εμπίπτουν  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»  και  ειδικότερα  του  Άξονα 
Προτεραιότητας:  Βελτίωση  των  βασικών  περιβαλλοντικών  υποδομών  και  ιδίως  αυτών  της 
επεξεργασίας των λυμάτων. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 της σχετικής πρόσκλησης “Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων” ως έναρξη 
υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018 και ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2018. Καθώς στην 
παρούσα  πρόσκληση  ακολουθείται  η  άμεση  αξιολόγηση,  η  ημερομηνία  υποβολής  των 
προτάσεων  δύναται  να  λήξει  σε  χρόνο  νωρίτερο  της  ανωτέρω  προσδιοριζόμενης 
ημερομηνίας  σε  περίπτωση  εξάντλησης  του  προς  διάθεση  προϋπολογισμού.  Τούτο 
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συμπερασματικά σημαίνει ότι όσο πιο έγκαιρα υποβληθεί η πρόταση τόσο πιο γρήγορη και άμεση 
θα είναι η αξιολόγησή της. 

Για το λόγο ότι αφενός υπάρχει περιορισμός χρόνου και αφετέρου έπρεπε να προηγηθεί η λήψη 
της  σχετικής  απόφασης  από  τι  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  ήταν  εφικτή  η  σύγκλιση  τακτικής 
συνεδρίασης. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η έκτακτη συνεδρίαση του παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου.

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου του Ν.1069/80 « Οι Δ.Ε.Υ.Α.,  

εντός  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  τους,  είναι  υπεύθυνες  για:…  γ)  τη  μελέτη,  κατασκευή,  

συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας  

νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων  

και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, ….» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει  για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και  

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

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….» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18341/10-05-2018 πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών, καλούνται οι 

Δήμοι  και  οι  ΔΕΥΑ της χώρας  να υποβάλουν προτάσεις.  Οι  προτάσεις  που θα  υποβληθούν  θα  πρέπει  να  
εμπίπτουν  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»  και  ειδικότερα  του  Άξονα  Προτεραιότητας: 

Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων. 

         Μέσω της ανωτέρω πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ της χώρας 

για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας 

των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης. 

        Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης έχει γίνει μία κατηγοριοποίηση σε ομάδες δαπανών. Η 

υπό  υποβολή  πρόταση  του  Δήμου  εμπίπτει  στην  κατηγορία  της  ομάδας  Β΄,   σε  οικισμούς  Δ΄ 

προτεραιότητας  και  αφορά  σε  δράσεις  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  αστικών  λυμάτων,  όπου  η 
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συλλογή και η προσαγωγή των λυμάτων τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε λειτουργούσα 

ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, με στόχο την αύξηση του εισερχόμενου φορτίου 

ώστε να καταστεί πιο αποδοτική και ολοκληρωμένη η λειτουργία της. 

Κάθε  δυνητικός  δικαιούχος  υποβάλλει  μία  (1)  αίτηση  χρηματοδότησης  με  ελάχιστο  αιτούμενο 

προϋπολογισμό  500.000€(προ ΦΠΑ) και ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού για τους οικισμούς 

Δ΄ προτεραιότητας 5.000.000€ (προ ΦΠΑ). 

        Προτείνεται η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το  

έργο:   «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με 

συλλεκτήρα  Λουτρών  Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού   2.098.280,86 €

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και η  κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων με το 

αποχετευτικό  δίκτυο και  ανέρχεται  στο  ποσό  των  63.094,61€.  Η  κατασκευή  των  Ιδιωτικών 

συνδέσεων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑ. 

Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Λακκιάς  καθώς 

επίσης και εξωτερικού συλλεκτήρα αγωγού που θα παροχετεύει τα ακάθαρτα ύδατα του οικισμού 

σε υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων  στην είσοδο των Λουτρών Θέρμης. 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

• την κατασκευή εσωτερικού δικτύου και συλλεκτήρα αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από 
αγωγούς  PVC-U συμπαγούς τοιχώματος με τις ακόλουθες διαμέτρους :

 Φ 160 : Καθαρό μήκος 6,24 m

 Φ 200 : Καθαρό μήκος 162,00 m

 Φ 250 : Καθαρό μήκος 773,16 m

 Φ 315 : Καθαρό μήκος 1.811,30 m

 Φ 355 : Καθαρό μήκος  2.596,14 m

• Προκατασκευασμένα φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων στις προβλεπόμενες από τα σχέδια 
της μελέτης θέσεις (139 φρεάτια).

• Κατασκευή επί τόπου φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων στις προβλεπόμενες από τα σχέδια 
της μελέτης θέσεις (10 φρεάτια).

Το έργο θα συμβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του οικισμού και  στην 

ανάπτυξη της περιοχής.

Η  ΔΕΥΑ  Θέρμης  δεν  διαθέτει  τη  απαιτούμενη  τεχνική  επάρκεια  αναθέτουσας  αρχής  λόγω 

ανεπαρκούς στελέχωσης με προσωπικό που να έχει ειδικότητες και προσόντα όπως η εμπειρία, για 

την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης τέτοιων έργων. 

Ο Δήμος Θέρμης από την άλλη διαθέτει διαχειριστική ικανότητα, όπως έχει ήδη εκτιμηθεί από τη 

Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,  για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και συνεπώς και την επιχειρησιακή επάρκεια. 

Ως εκ τούτου προτείνεται 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 
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μεταβίβαση  της  αρμοδιότητας  υλοποίησης  της  πράξης  με  τίτλο:  «Κατασκευή  εσωτερικού 

δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» από τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Δήμο Θέρμης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο στην πρόσκληση. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο 

λάβει απόφαση για:

1. Έγκριση  της  υποβολής  πρότασης  στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  του  Υπουργείου 

Εσωτερικών  και  ειδικότερα  στον  Άξονα  Προτεραιότητας:  Βελτίωση  των  βασικών 

περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας  των λυμάτων για την 

πράξη ««Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου 

με  συλλεκτήρα  Λουτρών  Θέρμης» προϋπολογισμού  2.098.280,86 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και 

η  κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο και ανέρχεται στο 

ποσό των 63.094,61€. Η κατασκευή των Ιδιωτικών συνδέσεων δεν αποτελεί επιλέξιμη 

δαπάνη και θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑ

2. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, στη περίπτωση που ενταχθεί  η 

πράξη στο ανωτέρω 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  όπως  αυτό 

τροποποιήθηκε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  74  του  Ν.  4483/2017  και  σύμφωνα  με  το 

συνημμένο  υπόδειγμα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης, 

προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου 

Εσωτερικών  και  ειδικότερα  στον  Άξονα  Προτεραιότητας:  Βελτίωση  των  βασικών 

περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας  των λυμάτων για την 

πράξη ««Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου 

με συλλεκτήρα Λουτρών 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 εκπροσώπων  και αναπληρωτών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης.

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,  την  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  την  υπ’  αρ.  18341/10-05-2018 

πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την  υποβολή  πρότασης  στο  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»  του  Υπουργείου 

Εσωτερικών  και  ειδικότερα  στον  Άξονα  Προτεραιότητας:  Βελτίωση  των  βασικών 

περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων για την πράξη 
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««Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Λακκιάς  και  συνδετηρίου  με 

συλλεκτήρα  Λουτρών  Θέρμης» προϋπολογισμού  2.098.280,86€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και η 

κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο και ανέρχεται στο ποσό 

των 63.094,61€. Η κατασκευή των Ιδιωτικών συνδέσεων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη 

και θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑ

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

στο  ανωτέρω  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 όπως αυτό τροποποιήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση 

στο  στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών  και  ειδικότερα στον 

Άξονα Προτεραιότητας: Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών 

της  επεξεργασίας  των  λυμάτων για  την  πράξη  ««Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου 

ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης»

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 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. Εκπρόσωποι της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής  Σύμβασης  ορίζεται  ο  κ.  Ζελιλίδης  Δαμιανός  Αντιπρόεδρος  της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος με αναπληρωτές αυτών τους 

κ. Πονερίδη Παναγιώτη Πρόεδρο του Δ.Σ.  και το τακτικό μέλος του Δ.Σ.  κ. Καλαμπίδη 

Δημήτριο αντίστοιχα.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο12 απόφαση 151/08-06-2018

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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