
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΡΑΨΟΛΖΛ-ΜΨΠ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ.  23/16-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 215/2019 Θέμα:  Έγκριση  άρθρου  10.2  του  σχεδίου  δανειακής 
σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: « Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετήριου 
με  συλλεκτήρα  Λουτρών  Θέρμης»,   στα  πλαίσια  του 
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, μετά από την με αριθμό 
646/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 16 

Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης Θέρμης» σε συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 5550/10-10-2019 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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Σαραφιανός Χρήστος
3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Χατζηδημητρίου Φανή 4. Καρκαλή Μαρία
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Αν.  Γεν.  Δ/ντρια  κ.  Κωστίκα  Μαρία  και  η  κ. 
Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται  

την  περιουσία  και  τους  πόρους  αυτής  και  αποφασίζει  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 περ. ι) άρθρο 5 του ν. 1069/1980  « Ειδικότερα το Διοικητικό 

Συμβούλιο:  αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων της επιχείρησης, καθώς και  

για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης σε  

ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων».

Επίσης  στο  άρθρο  69  του  Ν.  4509/2017  ορίζονται  τα  εξής:  “1.  Στο  πλαίσιο 

υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών  

με  σκοπό  την  προμήθεια  αγαθών  και  την  κατασκευή  έργων  στους  τομείς  ύδρευσης,  

αποχέτευσης,  αντιπλημμυρικής  προστασίας,  …,  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και  

Αποχέτευσης .. δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών  

και Δανείων…».
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Με  την  με  αριθμό  141/2019  (ΑΔΑ:  ΨΥΦ6ΟΛΖΛ-Κ4Κ)  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκε η λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα 

πλαίσια της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με 

συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» μετά από την με αρ. 29807/19-04-2019  ένταξη του ανωτέρω 

έργου  από  την  Τεχνική  Γραμματεία  του  Προγράμματος  «Φιλόδημος  I»  στο  εν  λόγω 

Πρόγραμμα με  ποσό χρηματοδότησης 1.305.054,15€.

Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την με αριθμό 646/2019 Πράξη του κατά 

τον  έλεγχο  της  δανειακής  σύμβασης  έκρινε  ότι  «…  νομίμως  συνάπτεται  η  υπό  έλεγχο 

δανειακή σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Τ.Π.&Δ. με την επισήμανση ότι ο  

προαναφερθείς όρος του άρθρ. 10.2 του σχεδίου πρέπει να εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα  

μέρη με την έκδοση σχετικών συμπληρωματικών αποφάσεων». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι λόγω των ανωτέρω και προκειμένου η 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προχωρήσει στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να εγκριθεί ο 

όρος τους άρθρου 10.2 του σχεδίου της σχετικής σύμβασης ήτοι: «..10.2. Για πρόσθετη 

ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, η  «Δ.Ε.Υ.Α.»  σε 

περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, δια του παρόντος εκχωρεί στο «Τ. 

Π. & Δανείων» από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις  

αξιώσεις της που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την σύμβαση ανάθεσης του Έργου που  

έχει συνάψει με τον ανάδοχο του Έργου και ειδικότερα από την εγγυητική επιστολή που έχει  

λάβει από τον ανάδοχο του/της Έργου για την καλή εκτέλεση αυτού. 
Η «Δ.Ε.Υ.Α.» δια της παρούσας δηλώνει επίσης ότι: 

- οι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας περί «Ασφάλειας του δανείου» ισχύουν ή/και θα 

ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, ως εξασφάλιση για την παρούσα σύμβαση, 

- ποσό ίσο με το ύψος του συνομολογούμενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί  

υπέρ άλλου δανειστή ούτε θα συμβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου  

και ότι παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλησης της παραπάνω εκχώρησης, και 

-  εγγυάται ότι  το  σύνολο  του  ποσού  που  έχει  εκταμιευτεί  προς  αυτήν  από  το  

συνομολογηθέν δάνειο καθώς και οι βεβαιωμένες οφειλές από πληρωμές του ΠΔΕ προς το  

«Τ. Π. & Δανείων» μετά των εν γένει τόκων, εξόδων κλπ. καλύπτονται ή και θα καλύπτονται  

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από τα εκχωρηθέντα έσοδά της».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνεται ομόφωνα ο όρος του άρθρου 10.2 του σχεδίου της δανειακής σύμβασης 

μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων η οποία θα 

συνομολογηθεί στα πλαίσια του πρόγραμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την υλοποίηση 

της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με 

συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» καθ υπόδειξη της με αριθμό  646/2019 Πράξη του Ζ’ 

Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 23 απόφαση 215/16-10-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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