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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 18/29-11-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Απόφασης 184/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Εξασφάλιση της μη διπλής 

χρηματοδότησης της δαπάνης των διακλαδώσεων 

των ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο 

ακαθάρτων, από οποιαδήποτε άλλη πηγή 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υποβολής 

αιτήματος χρηματοδότησης του έργου 

“Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και 

έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου 

Θάσου” στην με κωδ. Πρόσκληση: 14.29.14.17 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο “Ολοκλήρωση των 

υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας 

(πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.)” που απαιτούνται 

σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ».                                 

                       
 

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 29 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

5206/24-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του             

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: 9ΟΥ4ΟΕΥΣ-Δ7Δ



                                                                                                                                                                

 2 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος 

– Μαλλιαρός Σωτήριος -  Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος 

Απόντες: Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος – Ζαμπέκος Παναγιώτης 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο  (-3
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

 

Στο πλαίσιο της υπ αριθ. πρωτ. οικ. 9844/3.12.2018 (ΑΔΑ: 7303465ΧΙ8-ΑΟ9), με κωδικό 14.29.14.17 και Α/Α ΟΠΣ: 

3340, Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί, που αφορά στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ’ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

91/271/ΕΟΚ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ» η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με την υπ αριθ. Απόφαση 173/2021 ενέκρινε την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης και την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, μεταξύ 

αυτής και του Δήμου Θάσου για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων 

διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου 

Θάσου».  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4685/2020 προβλέπεται ότι : 

1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β’ 192) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας Δήμου ή Δ.Ε.Υ.Α. είτε 

σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΑΔΑΠ ή ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης 

της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού 

αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη. 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων 

ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.  

Συνεπώς προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση η δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης είναι η 

εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης των διακλαδώσεων των ιδιωτικών συνδέσεων, από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης της δαπάνης από τους 

συνδεόμενους ιδιοκτήτες στο δίκτυο.  

Προς τούτο απαιτείται κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων εγγράφων να 

προσκομισθεί σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της 

δαπάνης της διακλάδωσης και  στη συνέχεια θα γίνει ευρεία ενημέρωση των ιδιοκτητών για την εν λόγω απόφαση 

του Δ.Σ.  με κάθε διαθέσιμο μέσο. 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης η οποία θα δεσμεύει το δικαιούχο ότι δε θα αιτηθεί χρηματοδότησης από άλλη 

πηγή και δε θα γίνει  χρέωση της δαπάνης διακλάδωσης στους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να 

συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου καθώς το έργο 

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο 

αποχέτευσης λυμάτων Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου», που πρόκειται να υλοποιηθεί, εφόσον ενταχθεί, 

χρηματοδοτείται πλέον στο σύνολό του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 96 του ν. 4685/2020.  

ΑΔΑ: 9ΟΥ4ΟΕΥΣ-Δ7Δ
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Επιπλέον, το κοινό θα ενημερωθεί για την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την εξασφάλιση που αυτή 

παρέχει, μέσω της ανάρτησής της στους ιστότοπους του Δήμου Θάσου και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., και των διαθεσίμων 

κοινωνικών δικτύων (Facebook), της τοιχοκόλλησής της σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της 

δημοσιοποίησής της στο τοπικό τύπο.  

  
Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του                

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης από άλλη πηγή χρηματοδότησης χωρίς  χρέωση της 

δαπάνης διακλάδωσης στους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο 

αποχέτευσης ακινήτων οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου καθώς το έργο «Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο 

αποχέτευσης λυμάτων Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου», που πρόκειται να υλοποιηθεί, εφόσον 

ενταχθεί, χρηματοδοτείται πλέον στο σύνολό του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 96 του       

ν. 4685/2020.  

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στους ιστότοπους του Δήμου Θάσου και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ, και στα 

διαθέσιμα κοινωνικά δίκτυα (Facebook), να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της 

Επιχείρησης, καθώς επίσης και να δημοσιοποιηθεί στον τοπικό τύπο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184/2021    

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   30-11-2021                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΑΔΑ: 9ΟΥ4ΟΕΥΣ-Δ7Δ
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