
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  10/23-04-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 102/2021 Θέμα:  «Έγκριση σύμβασης  για  την οικονομική ενίσχυση 
της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ από τον Δήμο Θέρμης σύμφωνα με 
την  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  75/30-3-
2020,  ΤΕΥΧΟΣ  Α’,  ΑΡΘΡΟ  43  ΠΑΡ.5Α)όπως  αυτή  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη Θέρμη, σήμερα 23 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π. μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

1732/19-04-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί 

«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά 

(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Παπαδάκη Αθηνά 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Δημήτριου Δημήτριος 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης
4. Χατζηδημητρίου Φανή 4. Λιόλιος Αντώνιος
5. Καρκαλή Μαρία
6. Γαντάς Σπυρίδων
7. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβαλάση 
Γεωργία αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1ο  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…». 

Ακολούθως  είπε  στα  μέλη  ότι έχοντας  υπόψη  :  α) τις  διατάξεις  του  ν.  1069/80  (ΦΕΚ 

191/23.08.1980  τεύχος  Α')  Περί  κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  

Αποχετεύσεως,  β) τις  διατάξεις  του  ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  133/19.07.2018  τεύχος  Α')  : 

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -  

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.  

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και  

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των  

αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  

αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις,  γ) την  Πράξη  Νομοθετικού 
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Περιεχομένου  (ΦΕΚ  75/30.03.2020  τεύχος  A’  άρθρο  43,  παρ5α)όπου σε  περιπτώσεις 

αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 

2020  έως  τις  30  Ιουνίου 2020,  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ) 

δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη 

εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η 

οικονομική  ενίσχυση  των  ΔΕΥΑ  κατά  την  παρούσα,  δεν  λογίζεται  ως  επιχορήγηση.  Οι  δήμοι 

δύνανται,  κατόπιν  αιτιολογημένου  αιτήματός  τους,  να  επιχορηγούνται  εκτάκτως  από  τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους (ΚΑΠ) έναντι  δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. «Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε 

δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης 

από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η 

οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως 

εβδομήντα δύο  (72),  για  λόγους  ομαλής  εκτέλεσης  του προϋπολογισμού.»  Οι  αποφάσεις  των 

συλλογικών  οργάνων  που  απαιτούνται  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  είναι 

εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, δ) την με 

αριθμό  78/2020  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  σχετικά  με  :  Υποβολή 

αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο Θέρμης σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου 

εδαφίου της  περ. α΄ της παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης  

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ε) την με αριθμό 121/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Οικονομική Ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στο πλαίσιο 

εφαρμογής  της  από  30/03/2020  Π.Ν.Π.,  στ)την  ΚΥΑ  92543/2020  «Καθορισμός  δόσεων  και 

κατανομή ποσού συνολικού ύψους 21.018.920,00€ σε Δήμους της Χώρας, έναντι δικαιούμενων  

επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους (ΚΑΠ),  για την κάλυψη λειτουργικών  

αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης» με την οποίο κατανέμεται  στο  

Δήμο Θέρμης ποσό 1.120.367,00€ προς οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  ζ) την με 

αριθμό  49/2021  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  που  αφορά  στην  2η 

Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  έτους  2021  με  την  ενίσχυση  του  Κ.Α.  εσόδου  «  επιστρεπτέα 

οικονομική ενίσχυση» και την ενίσχυση του Κ.Α.  εξόδου για την εξυπηρέτηση τοκοχρεολυσίου 

οικονομικής  ενίσχυσης  που  αφορά στην  απόδοση  των  χρημάτων,  η) την  με  αριθμό  80/2021 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της σύμβασης για την οικονομική ενίσχυση της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  από  τον  Δήμο  Θέρμης  σύμφωνα  με  την  από  30-3-2020  πράξη  νομοθετικού 

περιεχομένου», θ) το συνημμένο σχέδιο σύμβασης,

εισηγείται  τη  λήψη  σχετικής  απόφασης  για  την  έγκριση  της  σύμβασης,  με  τους  όρους  όπως 

αναγράφονται σε αυτήν, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. και του Δήμου Θέρμης προκειμένου στην καταβολή 

από το Δήμο Θέρμης στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης της οικονομικής ενίσχυσης ποσού 1.120.367,00€.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος,  έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  αποφασίσει 

σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τις  σχετικές 

εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
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1. Εγκρίνει  τη  σύναψη  της  σύμβασης  και  τους  περιλαμβανόμενους  όρους  αυτής,  όπως 

παρουσιάζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

προκειμένου  στην  καταβολή  από  τον  Δήμο  Θέρμης  οικονομικής  ενίσχυσης  ποσού 

1.120.367,00€, δυνάμει της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. & της ΚΥΑ 92543/2020. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9, απόφαση 102/23-04-2021

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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ΑΡΙΘΜΟΣ.......................

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΘΕΡΜΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 75/30-3-2020, ΤΕΥΧΟΣ Α’, ΑΡΘΡΟ 43 

ΠΑΡ.5Α)ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ(ΦΕΚ 84/13.04.2020 ΤΕΥΧΟΣ A’ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 1

             1. ΓΕΝΙΚΑ

Στην............ ΣΤΙΣ ... ΜΗΝΟΣ ................ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ και  στο  κατάστημα  της  Δημόσιας  Οικονομικής 

Υπηρεσίας ΘΕΡΜΗΣ που βρίσκεται στ.... και στην οδό .......................................................... αρ....,  

Αφενός: Ο/ Η κ……………………Πρόεδρος  της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ, 

, κάτοικος................................................................. οδός ............................... αρ...., κάτοχος του υπ'

Και αφετέρου: Ο κ. …………….. του .............................................................................., Δήμαρχος

ΘΕΡΜΗΣ, κάτοικος ....................,  οδός ........................................... αρ. ..., κάτοχος του υπ' αρ.

..................... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ......................................., που ενεργεί στην

προκειμένη περίπτωση ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου ΘΕΡΜΗΣ που εδρεύει στ.. 

1. Τα ως άνω Συμβαλλόμενα Μέρη με βάση το παρακάτω νομικό και θεσμικό  πλαίσιο, ήτοι:

Την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  (ΦΕΚ  75/30-3-2020,  τεύχος  Α’,  άρθρο  43  παρ.5α)  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και αναφέρει ότι : «σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για  

την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020,  

οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική  

ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών  

τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά  

την  παρούσα,  δεν  λογίζεται  ως  επιχορήγηση.  Οι  δήμοι  δύνανται,  κατόπιν  αιτιολογημένου  

αιτήματός  τους,  να  επιχορηγούνται  εκτάκτως από τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους (ΚΑΠ)  

έναντι  δικαιούμενων  επιχορηγήσεων,  κατά  το  μέρος  που  αδυνατούν  να  ανταποκριθούν  στο  

αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείτε σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από  

τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με  

κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Εσωτερικών,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα από  

αίτηση του οικείου δήμου,  είναι  δυνατή η  αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72).  Οι  

αποφάσεις  των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του  

παρόντος  είναι  εκτελεστές  από  την  έκδοσή  τους,  κατά  παρέκκλιση  του  άρθρου  225  του  ν.  

3852/2010 (Α΄ 87).

2. την  υπ΄αριθμ.  121/20-5-2020  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Θέρμης  για  την 

Οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΘ στα πλαίσια εφαρμογής της από 30/3/2020 ΠΝΠ
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3. την ΚΥΑ 92543/2020 Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών για τον Καθορισμό δόσεων και  

κατανομή ποσού σε Δήμους της χώρας, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ για την  

κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  των  ΔΕΥΑ  με  την  οποία  κατανέμεται  στο  Δήμο  Θέρμης  ποσό  

1.120.367,00 με παρακράτηση ποσού 15.560,65 μηνιαία  από την απόδοση των μηνιαίων τακτικών 

κατανομών από ΚΑΠ για 72 μήνες

4. την  υπ΄αριθμ.  49/03-03-2021  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Θέρμης  για  την  3η 

αναμόρφωση  προϋπολογισμού  με  την  ενίσχυση  κωδικού  εσόδου  και  εξόδου  για  την  έκτακτη 

επιχορήγηση για  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΔΕΥΑΘ και  την  αντίστοιχη  απόδοση των  

επιχορηγούμενων χρημάτων στα πλαίσια εφαρμογής της από 30/3/2020 ΠΝΠ

5. την  υπ'  αρ.  …………..  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΔΕΥΑ  ΘΕΡΜΗΣ  για την 

παρεχόμενη ασφάλεια για τη χορήγηση της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης, που συνίσταται στην 

προβλεπόμενη  στην  παρούσα  σύμβαση  ρήτρα  εκχώρησης  εσόδων  εκ  μέρους  της   «ΔΕΥΑ 

ΘΕΡΜΗΣ » προς το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ , για την εξασφάλιση της εξόφλησης της ως άνω οικονομικής 

ενίσχυσης

6. την  υπ'  αρ.  80/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΘΕΡΜΗΣ με την 

οποία αποδέχθηκαν  τη  σύνταξη  του  παρόντος,  δήλωσαν,  συμφώνησαν  και  αποδέχθηκαν  την 

συνομολόγηση της οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.120.367,00  ευρώ, με τους παρακάτω όρους 

και συμφωνίες:

2. ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1.  Λόγω  της  αποδεδειγμένης αδυναμίας της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

αναγκών  από  την  1η  Μαρτίου  2020  έως  τις  30  Ιουνίου  2020,  η  ΔΕΥΑ  ΘΕΡΜΗΣ  αιτήθηκε  οικονομική 

ενίσχυση από το Δήμο Θέρμης, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την 

πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. 

Ο  Δήμος  Θέρμης  επιχορηγήθηκε  εκτάκτως  από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  (ΚΑΠ)  έναντι 

δικαιούμενων επιχορηγήσεων,   με  ποσό  1.120.367,00,  το οποίο  θα επιστρέψει   σε   εβδομήντα δύο 

(72)δόσεις

2.2. Οι ανωτέρω Συμβαλλόμενοι,  έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, συμφώνησαν και  συναποδέχθηκαν  ότι 

μεταξύ  του  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  και  της  ΔΕΥΑ  ΘΕΡΜΗΣ  συνομολογείτε   η  καταβολή  οικονομικής 

ενίσχυσης ύψους 1.120.367,00€ για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών

2.3.  Η  καταβολή  οικονομικής  ενίσχυσης  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  συνυπoγραφή από τους  εδώ 

Συμβαλλόμενους της παρούσας σύμβασης.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Η διάρκεια εξόφλησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται σε  επτά (7) έτη.

3.2. Η έναρξη εξυπηρέτησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται η 1η ημέρα του πρώτου μήνα (1/1) του 

επόμενου της υπογραφής της σύμβασης.
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4. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΤΟΚΟΙ -- ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

4.1.  ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Άτοκο

4.3. ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Δεν υφίστανται.

5.  ΔΟΣΕΙΣ  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1.  Η  οικονομική  ενίσχυση  που  παρέχει  ο  Δήμος  Θέρμης  θα  εξοφληθεί  από  την  ΔΕΥΑΘ  με  

την  εκχώρηση  μέρους  των   μελλοντικών  της  εσόδων,  έως  την  πλήρωση  του  ποσού  της  

ενίσχυσης, σε 6 ετήσιες δόσεις αναλογικές των παρακρατήσεων που δέχεται ο Δήμος Θέρμης  

στους ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών ως εξής:

Α.  ΔΟΣΗ ΥΨΟΥΣ:  11 * 15.560,65 = 171.167,15€

Η πρώτη  δόση  ύψους  171.167,15€  ευρώ  θα  καταβληθεί  από  την  ΔΕΥΑ  μέχρι  το  τέλος  του  

πρώτου μήνα της εκταμίευσης από το Δήμο του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης.

Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ  ΔΟΣΗ  ΥΨΟΥΣ :  12  *  15.560,65  =  186.727,80€  έκαστη για  τα έτη 2022-2023-2024-

2025-2026

Η β’, γ’ , δ’ , ε΄, στ δόση συνολικού ύψους 186.727,80€ ευρώ έκαστη για τα έτη 2022-2023-2024-

2025-2026 θα καταβάλλεται έως το τέλος του 10ου μήνα κάθε έτους.

Ζ.  ΔΟΣΗ ΥΨΟΥΣ  15.560,85€ για το έτος 2027

Η ζ’ δόση ύψους 15.560,85€ θα καταβληθεί από την ΔΕΥΑΘ έως το τέλος του 2ου μήνα του έτους 2027

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

6.1.  Ο  «ΔΗΜΟΣ»  υποχρεούται  να  εκταμιεύσει  και να χορηγήσει την οικονομική ενίσχυση ποσού 

1.120.367,00€ πού αφορά την ΔΕΥΑ με την υπογραφή της σύμβασης.

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1.  Η  παρούσα  σύμβαση  καταγγέλλεται  σε  περίπτωση  που  κάποιο  από  τα  δυο  μέρη 

παραβιάσει τα συμφωνηθέντα

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ     

8.1  Η  ΔΕΥΑ  εκχωρεί   διά  του  παρόντος  στο  Δήμο  από  σήμερα  και  για

όλη την  διάρκεια  μέχρι  την  αποπληρωμή της  οικονομική  ενίσχυσης  από όλα γενικά  τα έσοδα 

της ΔΕΥΑ και κατά προτεραιότητα τα έσοδα που προέρχονται

α) από τις τιμολογήσεις των κοινωνικών υποδομών του ΔΗΜΟΥ.

β)από  την  υφιστάμενη  απαίτηση  (έσοδο)  της  ΔΕΥΑ  του  οφειλόμενου  από  το  ΔΗΜΟ  κεφαλαίου  

σύστασης της ΔΕΥΑ  ύψους  450.000,00 ευρώ.
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8.2  Για  το σκοπό αυτό,  η  ΔΕΥΑ παραγγέλλει  με  το  παρόν από τώρα τον  Ταμία  της και  όσους άλλους 

εισπράττουν έσοδα του,  θεωρούμενοι  θεματοφύλακες,  να  καταθέτουν  απευθείας  στο  «ΔΗΜΟ» το 

ποσό των συμφωνηθέντων δόσεων έως την ημερομηνία λήξης των.

9.ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

9.1.  Τα  Συμβαλλόμενα  Μέρη  αναγνωρίζουν,  ότι  η  παρούσα  Σύμβαση  αποτελεί  εκτελεστό 

τίτλο. 

9.2. Για την τροποποίηση της Σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων, 

αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.  Δεν θα ισχύει  οποιαδήποτε,  προσθήκη  ή 

άλλη μεταβολή της παρούσας Σύμβασης, εκτός και εάν πραγματοποιείται εγγράφως, κάνει ειδική 

αναφορά  στην  Σύμβαση,  έχει  υπογραφεί  από  τον  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  κάθε 

Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1 0 . Δ Ι Κ Α Ι Ο - Α Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Ι  Δ Ι Κ Α Ι Ο Δ Ο Σ Ι Α

Η Σύμβαση  Θα διέπεται  και  θα  ερμηνεύεται  σύμφωνα  με  το  ελληνικό  δίκαιο.  Οποιαδήποτε  διαφορά 

ανακύψει από την παρούσα Σύμβαση, οι Συμβαλλόμενοι θα υπαγάγουν αυτή στην αποκλειστική δωσιδικία 

των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

1 1 .  Τ Υ Π Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι

11.1. Συμφωνείται ρητώς από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ότι η παρούσα Σύμβαση, περιλαμβάνει: 

Α. Την παρούσα Σύμβαση. 

Β. Την υπ' αρ. πρωτ. 92543/30-12-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

Γ. Την υπ' αρ. ……………..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΥΑ

Δ Την υπ' αρ. ……………..απόφαση ΤΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

11.2. Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα 

οριζόμενα στο νόμο και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

11.3. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά, άτι όλες οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις  

και εξίσου δεσμευτικές για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

11.4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη,  

όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και να λαμβάνουν  

όποια μέτρα είναι αναγκαία για την υλοποίησή τους. 

11.5.  Η  μη  άσκηση  εκ  μέρους  ενός  οιουδήποτε  Συμβαλλόμενου  Μέρους  οιουδήποτε  εκ  των  

παρεχόμενων από τη Σύμβαση δικαιωμάτων του σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με παραίτησή ταυ  

από τα αντίστοιχο δικαίωμα, δικαιούμενου να αξιώσει ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση των όρων της  

Σύμβασης. 
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11.6. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή  

ακυρώσιμος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της  

Σύμβασης. 

11.7.  Οποιαδήποτε επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση,  κατά τη διάρκεια της  

ισχύος  της,  μετά  τη  λήξη  ή  τη  με  Οποιοδήποτε  τρόπο  λύση  της,  Θα  γίνεται  στην  διεύθυνση  των  

Συμβαλλομένων που δηλώνεται στο προοίμιο της Σύμβασης. Σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης  

οιουδήποτε  Συμβαλλόμενου  Μέρους,  το  τελευταίο  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στον 

αντισυμβαλλόμενό του Την εν λόγω αλλαγή της διευθύνσεώς του, άλλως η κατά τα ανωτέρω επίδοση ή  

κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση γίνεται εγκύρως στην αναγραφόμενη στο προοίμιο της  

Σύμβασης  διεύθυνση  του  οικείον  Συμβαλλόμενου  Μέρους.  Σε  περίπτωση  που  γιο  οιονδήποτε  λόγο  

ελλείπει ή αυτικα0ίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος Συμβαλλόμενου Μέρους, το Μέρος αυτό οφείλει να 

γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενό του τον αντικαταστάτη του. 

Τέλος, οι ως άνω Συμβαλλόμενοι, με τις ιδιότητες που παρίστανται στην παρούσα σύμβαση, δήλωσαν  

ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε ... αντίγραφα, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά  

και  δυνατά  ώστε  να  το  ακούσουν  καλά  οι  συμβαλλόμενοι,  οι  οποίοι  συμφώνησαν  ειδικά  με  κάθε  

κεφάλαιο και όρο της και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους και εμένα και στα  φύλλα της. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΘΕΡΜΗΣ                                           ΓΙΑ  ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
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