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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 4/11-04-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 50/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για την ένταξη και 

χρηματοδότηση της πράξης “Κατασκευή μονάδας 

ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου 

Θάσου” στο πλαίσιο της υπ’  αριθμ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 

κωδικό ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 

16846 και έγκριση σύναψης Προγραμματικής 

Σύμβασης και του σχεδίου της για την υλοποίησή 

της».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 11 του μηνός Απριλίου  του έτους 2022 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. 

1080/04-04-2022 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 και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος –  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος 

- Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος – Γκάγκος 

Αλέξανδρος – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 
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Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο  (-1
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  θέτει υπόψη των μελών την υπ. αριθ. 

πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκληση  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήσης των πόρων, 

ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» η οποία συγχρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την οποία η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί μεταξύ άλλων και τα  Νομικά Πρόσωπα των 

Δήμων, ως δυνητικούς δικαιούχους, για την υποβολή προτάσεων (πράξεων) προς ένταξη και χρηματοδότηση.  

 

Στη συνέχεια αναφέρει ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν : 

1. Σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 

2. Σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 

επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού. 

3. Σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά θέματα και την επιλεξιμότητα δαπανών του προγράμματος, ανήκει 

στους δυνητικούς Δικαιούχους της Πρόσκλησης αυτής και δύναται να υλοποιήσει την Πράξη µε τίτλο «Κατασκευή 

μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου 

Θάσου», που αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης της ιλύος μέσα από σύγχρονες και 

καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 80568/4225/22-03-1991 (Β’ 641) και ιδίως την οδηγία 

για τα απόβλητα (ΕΕ) 2018/851, μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Το  περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

παραγόμενης ιλύος από τις ΕΕΛ που ήδη είναι σε λειτουργία αλλά και από τις ΕΕΛ που πρόκειται να λειτουργήσουν 

είναι σημαντικό. 

Τα έργα κατασκευής της μονάδας που προτείνονται πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες επεξεργασίας και διάθεσης 

της λυματολάσπης όλων των ΕΕΛ του Δήμου Θάσου, αυτών που ήδη είναι σε λειτουργία, αυτών που πρόκειται να 

λειτουργήσουν (ΕΕΛ Ποτού) καθώς και αυτών που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν (ΕΕΛ Πρίνου). Η 

αφυδατωμένη ιλύς που παράγεται στις ΕΕΛ έχει υγρασία μεγαλύτερη του 65% και στερεά περίπου 18%. Η διάθεση 

του υλικού αυτού, αν και προς το παρόν γίνεται σε ΧΥΤΑ, είναι προβληματική. Η ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος 

θα συμβάλει στην εύκολη διάθεση του υλικού αυτού, χωρίς προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον. Λόγω της 

γεωργικής και τουριστικής εκμετάλλευσης της περιοχής του νησιού εδώ και πολλά χρόνια έχουν παρουσιαστεί και 

κάποια φαινόμενα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα προβλεπόμενα έργα 

κατασκευής της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό και αναβάθμιση όλων των 

υποδομών των οικισμών αποσκοπώντας σε ολοκληρωμένες δράσεις που αφορούν το πόσιμο νερό, τα όμβρια και 

τα αστικά λύματα. 

Περαιτέρω, επειδή η Επιχείρηση δε διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων, 

μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης που προτείνεται θα ανατεθεί στον Δήμο Θάσου η υλοποίηση του έργου 

«Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της 

νήσου Θάσου» καθώς η Τεχνική του Υπηρεσία την διαθέτει. Στην Προγραμματική Σύμβαση που θα ρυθμίζει όλα τα 

σχετικά με την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου, κύριος θα είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και φορέας υλοποίησης ο 

ΔΗΜΟΣ Θάσου. Το σχέδιο της Προγραμματικής υποβάλλεται ακολούθως για έγκριση. 
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Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με το αίτημα χρηματοδότησης που θα υποβληθεί ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.800.000) με ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,  και  αφορά στο σύνολό του σε επιλέξιμες από το Πρόγραμμα δαπάνες. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλώ για  τη λήψη απόφασης για :   

1. Την έγκριση  υποβολής πρότασης και  αποδοχής των όρων συμμετοχής για χρηματοδότηση της Πράξης 

με τίτλο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων της νήσου Θάσου» στην υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήσης των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί με την  υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32109/3254/01-4-2022 

Πρόσκληση. 

2. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υλοποίηση 

του έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου».  

3. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, που επισυνάπτεται στην παρούσα για 

υλοποίηση του έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου», μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως νόμιμα 

εκπροσωπούνται. 

4. Την έγκριση του συνόλου των υποβαλλόμενων της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής 

ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου»  στο 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήσης 

των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

5. Να εξουσιοδοτηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο 

Μανίτσα για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα είναι αυτούσια με αυτή του 

σχεδίου  που εγκρίνεται με την παρούσα.  

6. Τη διαβίβαση της απόφασης στο Δήμο Θάσου για περαιτέρω ενέργειες. 

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα παρόντα μέλη 

 

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

Ν. 1069/80 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,  όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την  υποβολή  πρότασης και  αποδέχεται τους  όρους συμμετοχής για χρηματοδότηση της Πράξης 

με τίτλο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
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λυμάτων της νήσου Θάσου» στην υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήσης των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί με την  υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32109/3254/01-4-2022 

Πρόσκληση. 

 

2. Εγκρίνει τη  σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υλοποίηση 

του έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου».  

3. Εγκρίνει το σχέδιο  της Προγραμματικής Σύμβασης, που επισυνάπτεται στην παρούσα για υλοποίηση του 

έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων της νήσου Θάσου», μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως νόμιμα εκπροσωπούνται. 

4. Εγκρίνει το σύνολο  των υποβαλλόμενων της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης 

λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου»  στο ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήσης των 

πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

5. Εξουσιοδοτεί το  νόμιμο εκπρόσωπο  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο  Μανίτσα 

για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα είναι αυτούσια με αυτή του σχεδίου  που 

εγκρίνεται με την παρούσα.  

6. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Δήμο Θάσου για περαιτέρω ενέργειες. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2022    

 
                 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης λάμπρος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   12-04-2022                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

 

«ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ» 

και 

«ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» 

 

για την Πράξη 

 

«Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων της νήσου Θάσου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Θάσος, Απρίλιος 2022] 

  

ΑΔΑ: 6Ι3ΨΟΕΥΣ-Β5Λ



                                                                                                                                                                

 6 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

«Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της 

νήσου Θάσου» 

 

Στη Θάσο, σήμερα την ………………………… μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 

1.  της ΔΕΥΑ Θάσου που εδρεύει στο Λιμένα της Θάσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο 

Μανίτσα του Γεωργίου και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

 

2. του Δήμου Θάσου, που εδρεύει στην στο Λιμένα Θάσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ελευθέριο 

Κυριακίδη του Παύλου και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας 

Υλοποίησης» 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές 

ισχύουν κάθε φορά: 

 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016). 

3. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α /2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

4. Το Νόμο 4772/2021 (Α17) και ειδικότερα το άρθρο 42 «Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

5. Την υπ’ αριθ. 17642/10-2-2021 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον 

Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα την παράγραφο 5.14 Ένταξη έργων που αναμένεται να 

χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

6. Την σύσταση της ΔΕΥΑ Θάσου (ΦΕΚ 518/Β’/8-5-2001) 

7. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 518/Β’/8-5-2001 περί σύστασης της ΔΕΥΑ Θάσου. 

8. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΗΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(ΑΔΑ 90ΦΙ4659Π8-ΝΚΟ) 

9. Την υπ’ αρ. ….. απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Θάσου περί έγκρισης σύναψης της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης 

10. Την υπ’ αρ. ….. απόφαση της ΟΕ Δήμου Θάσου περί έγκρισης σύναψης της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης και ανάληψης των απαραίτητων διαδικασιών από την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα μέχρι και την ολοκλήρωση του αντικειμένου της πράξης. 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΗΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος 

χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ 90ΦΙ4659Π8-ΝΚΟ) προγραμματίζει την 

υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 

 

Η πράξη αφορά στη κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης προτείνεται σε έκταση του Δήμου 

Θάσου στη Κοινότητα Μαριών. Τα έργα κατασκευής της μονάδας που προτείνονται πρόκειται να καλύψουν τις 

ανάγκες επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης όλων των ΕΕΛ του Δήμου Θάσου, αυτών που ήδη είναι σε 

λειτουργία, αυτών που πρόκειται να λειτουργήσουν (ΕΕΛ Ποτού) καθώς και αυτών που προγραμματίζεται να 

κατασκευαστούν (ΕΕΛ Πρίνου). Η αφυδατωμένη ιλύς που παράγεται στις ΕΕΛ έχει υγρασία μεγαλύτερη του 65% 

και στερεά περίπου 18%. Η διάθεση του υλικού αυτού, αν και προς το παρόν γίνεται σε ΧΥΤΑ, είναι προβληματική. 

Η ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος θα συμβάλει στην εύκολη διάθεση του υλικού αυτού, χωρίς προβλήματα στο 

φυσικό περιβάλλον. Λόγω της γεωργικής και τουριστικής εκμετάλλευσης της περιοχής του νησιού εδώ και πολλά 

χρόνια έχουν παρουσιαστεί και κάποια φαινόμενα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, τα προβλεπόμενα έργα κατασκευής της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης εντάσσονται σε ένα γενικότερο 

σχεδιασμό και αναβάθμιση όλων των υποδομών των οικισμών αποσκοπώντας σε ολοκληρωμένες δράσεις που 

αφορούν το πόσιμο νερό, τα όμβρια και τα αστικά λύματα. 

Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής 

ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, 

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, 

αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το 

γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της 

Πράξης «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων της νήσου Θάσου» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως 

δικαιούχος του Έργου έναντι της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 

 

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

2. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξή της στην με αρ. πρωτ.  

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΗΤΗΤΑΣ 1.4 
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«Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ 90ΦΙ4659Π8-ΝΚΟ). 

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, 

εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν. 

6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

7. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης. 

9. Παρακολούθηση χρηματορροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος 

του προϋπολογισμού της πράξης. 

10. Παραλαβή της μελέτης στο σύνολό της 

11. Παράδοση της μελέτης στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων 

οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση 

αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας 

Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας 

αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να 

υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να 

συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

5 της παρούσας. 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές 

διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου
1
, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή 

διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην 

περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
2
 

                                                 
1  Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 
2 Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης 

δεν έχει δική του ΣΑΕ. 
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 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την 

υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης
3
 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη 

λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του 

στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να προβαίνει στις απαιτούμενες 

τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. 

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την 

εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου. 

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του 

Έργου. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και 

επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι 

εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα 

συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους. 

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των 

παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

3.800.0000 Ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το 

παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

 

 

 

                                                 
3     πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του 

Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που 

υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 

100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», 

με έδρα τον Λιμένα της Θάσου 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή 

του 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του 

 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Κύριο του Έργου, με τον αναπληρωτή του. 

 

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Πυλώνα Ανάκαμψης 1 

«Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 

κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, 

η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη 

υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος 

και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων 

της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 

συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του 

αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό 

δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του 

Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 

δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη 

πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 

υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 

αφού υπογραφούν. 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της 

πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 

συμβαλλόμενους φορείς. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με 

αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η 

παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει 

στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου 

του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις 

ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας 

σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται 

να επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

Α)  η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες 

του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του 

Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο 

Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. 

Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν 

χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του 

Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 
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11.2 Πνευματικά δικαιώματα. 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους 

προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων 

που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση 

των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου 

κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα 

σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή 

αμοιβής. 

 

11.3 Εμπιστευτικότητα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του 

Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με 

κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο 

θα υποβληθεί στην  Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΔΕΥΑ Θάσου 

 

Ο Πρόεδρος 

Για το Δήμο Θάσου 

 

Ο Δήμαρχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. Τίτλος Πράξης :  «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου» 

1.1 τίτλος υποέργου 1: «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου» 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ 

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

4. Φορέας λειτουργίας: ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Τα έργα κατασκευής της μονάδας που προτείνονται πρόκειται να καλύψουν 

τις ανάγκες επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης όλων των ΕΕΛ του Δήμου Θάσου, αυτών που ήδη είναι 

σε λειτουργία, αυτών που πρόκειται να λειτουργήσουν (ΕΕΛ Ποτού) καθώς και αυτών που προγραμματίζεται να 

κατασκευαστούν (ΕΕΛ Πρίνου). Η αφυδατωμένη ιλύς που παράγεται στις ΕΕΛ έχει υγρασία μεγαλύτερη του 65% 

και στερεά περίπου 18%. Η διάθεση του υλικού αυτού, αν και προς το παρόν γίνεται σε ΧΥΤΑ, είναι προβληματική. 

Η ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος θα συμβάλει στην εύκολη διάθεση του υλικού αυτού, χωρίς προβλήματα στο 

φυσικό περιβάλλον. Λόγω της γεωργικής και τουριστικής εκμετάλλευσης της περιοχής του νησιού εδώ και πολλά 

χρόνια έχουν παρουσιαστεί και κάποια φαινόμενα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, τα προβλεπόμενα έργα κατασκευής της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης εντάσσονται σε ένα γενικότερο 

σχεδιασμό και αναβάθμιση όλων των υποδομών των οικισμών αποσκοπώντας σε ολοκληρωμένες δράσεις που 

αφορούν το πόσιμο νερό, τα όμβρια και τα αστικά λύματα. 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

Η χωροθέτηση της μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης προτείνεται σε έκταση του Δήμου Θάσου στη 

Κοινότητα Μαριών. 

 

7. Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός υποέργου 1 3.800.0000€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 3.800.000€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

 

8.Διάρκεια υλοποίησης 

 Διάρκεια σε μήνες 

υποέργο 1 24 

Σύνολο Πράξης 24 
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