
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/27-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 301/2018 Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση ποσού που αφορά 

στην  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  της  Ε.Υ.Α.Θ.  και  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για  την  κατασκευή  συμπληρωματικών  έργων 
αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Πλαγιαρίου

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Δεκεμβρίου  2018  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00  π.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’ αριθμό 5468/20-12-2018 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 έξι  (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.  Μαρία  Κωστίκα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του 

συμβουλίου.

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o 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…» 

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….» 
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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.»

Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

«Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την 

παροχή  υπηρεσιών  και  την  υλοποίηση  προμηθειών  κάθε  είδους,  …,  οι  δημοτικές  επιχειρήσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης, …μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις ….

 Με την με αριθμό 21/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκε 

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκειμένου στην 

κατασκευή  του έργου  «Επεκτάσεις  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στο  Δ.Δ.  Πλαγιαρίου»  με 

συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. μέχρι το ποσό των 30.000,00€ (συμπερ. του ΦΠΑ). Η καταβολή του 

ποσού θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου και μετά από την έκδοση σχετικού τιμολογίου από 

την ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί (18-06-2018 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. περ. γ) & 310/2018 απόφαση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής) θα πρέπει να ληφθεί απόφαση έγκρισης της 

δαπάνης  για  την  εξόφληση  του  ποσού  που  αφορά  στην  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  της 

Ε.Υ.Α.Θ. και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων 

στη Δ.Κ. Πλαγιαρίου με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις κάλεσε το 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση 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  δαπάνη  για  την  εξόφληση  ποσού  30.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. που αφορά στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. και της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. 

Πλαγιαρίου με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

2. Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και στους Κ.Α. 15-90-12-

0003 & Κ.Α. 54-02-02-0123 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί για 

την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 301/27-12-2018

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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