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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-Δ.Ε.Υ.Α.ΣΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ 20/2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης
η

Στη Σύμη, και στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος, σήμερα την 23 του μήνα Ιουνίου του Έτους 2021,
ημέρα Τρίτη, και ώρα από 09:00 έως 12:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α Σύμης, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 333/2021 πρόσκληση του Προέδρου κου Χάσκα
Ηλία , η οποία δόθηκε στους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν.
4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020), του
άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με
αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ. 40 με Α.Π. 20930/31-03-2020, την εγκύκλιο αρ 163 ΑΠ 33282/2905-2020 και 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9)
Θέμα: ¨ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ¨
Στη δια περιφοράς σύγκλιση του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ σε σύνολο 11 μελών συμμετείχαν 7 ήτοι: Στη συνεδρίαση η κ.
Βογιατζή Ειρήνη, Γενική Διευθύντρια της Επιχείρησης επιμελήθηκε την τήρηση των πρακτικών
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σε σύνολο 11 συμφωνούν οι 7 οι με τη δια περιφοράς διαδικασία και
αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ ηλεκτρονικά μέσω email για όλα τα θέματα της τακτικής δια περιφοράς
συνεδρίαση ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους επί συνόλου ενός θέματος εντός ημερήσιας διάταξης
και ενός εκτός .
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Χάσκας Ηλίας , Πρόεδρος

Πρόεδρος του Δ.Σ

Τσουβαλλάς Ιωάννης , Μέλος

Αιρετός –εκπρόσωπος πλειοψηφίας

Λούπη Σεβαστή, Μέλος

Αιρετός –εκπρόσωπος πλειοψηφίας

Δερμιτζάκης Φίλιππος , Μέλος

Αιρετός –εκπρόσωπος πλειοψηφίας

Τσαβαρής Ηλίας

Αιρετός –εκπρόσωπος μειοψηφίας

Κρητικού Μαρία , Μέλος

Αιρετός –εκπρόσωπος μειοψηφίας

Μυλωνάκης Κυριάκος , Μέλος

Εκπρόσωπος εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Σ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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Τσαουσέλης Μιχάλης ,Μέλος

Αιρετός –εκπρόσωπος πλειοψηφίας

Μισσός Ιάκωβος , Μέλος

Δημότης

Ζουρούδης Βασίλης

Δημότης

Αγγελίδης Αντώνης

Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

O Πρόεδρος του Δ.Σ κήρυξε την έναρξη των εργασιών με τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχοντας υπόψη:
Τον Ν.1069/80 ¨περί κινήτρων για την ίδρυση των Δ.Ε.Υ.Α.
Την υπ΄αριθμ 634/02-2005 απόφαση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ της
Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
Τον Ν. 3463/2006 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) και ιδιαίτερα το άρθρο 257 παρ. 2.
Τον Ν. 3852/10 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
Την με αρ. πρωτ.οικ.9513/30-12-2016 (ΑΔΑ: …) Προγραμματική Σύμβαση του άρ. 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ
ΔΕΥΑΣ και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πράξη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΕΛ ΣΥΜΗΣ»
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 382/11-04-2017 (ΟΕ – 24-04-2017) (Α.Δ.Α.: 7Μ927ΛΞ-Λ7Υ) απόφαση ένταξης της Πράξης
«Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004037 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 4260/30-12-2020 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο "Δίκτυα
αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης" και κωδ. ΟΠΣ 5004037
Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1410/16-04-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου με θέμα «Επιλεξιμότητα εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε, κι έγινε αποδεκτό, να συζητηθεί το θέμα ¨ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ¨. Παρουσίασε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1410/16-04-2021 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο οποίο αναφέρεται ότι,σύμφωνα με το άρθρο 96
του Ν. 4685/2020, για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την
επεξεργασία αστικών λυμάτων (άνω των 2.000 ι.κ.), η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την ΚΥΑ
5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (ΦΕΚ 192/Β) και βρίσκονται είτε σε
περιοχή αρμοδιότητας Δήμου, είτε ΔΕΥΑ, 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. Στις περιπτώσεις αυτές, η δαπάνη κατασκευής
δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης
ακινήτων.
Η βασική προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση η εν λόγω δαπάνη είναι η εξασφάλιση μη
διπλής χρηματοδότησης και από άλλη πηγή χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της μη
χρηματοδότησης της δαπάνης από τους συνδεόμενους στο δίκτυο ιδιοκτήτες. Για την ως άνω εξασφάλιση μη
διπλής χρηματοδότησης προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες:
 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τους Δήμους ή Διοικητικού Συμβουλίου για τις Δ.Ε.Υ.Α. για μη
χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης διακλάδωσης.
 Ευρεία ενημέρωση των ιδιοκτητών για τις ως άνω αποφάσεις των Δ.Σ. μέσω (ενδεικτικά) ανάρτησης στον
ιστότοπο του Δήμου/Δ.Ε.Υ.Α., τοιχοκόλλησης, δημοσιοποίησης με έντυπα μέσα (τοπική εφημερίδα), κλπ.
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 Τεκμηρίωση μέσα από τη λογιστική μερίδα της πράξης που τηρείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του
Δικαιούχου ή στο λογιστικό σύστημα του Δικαιούχου/Κυρίου του Έργου για τη μη ύπαρξη εγγραφών είσπραξης
σχετικής δαπάνης.
Ως προς τις απαιτούμενες διαχειριστικές διαδικασίες για την υλοποίηση της ως άνω νομοθετικής διάταξης, θα
πρέπει οι Δικαιούχοι των πράξεων να προχωρήσουν, μετά από συνεννοήσεις με τους Κυρίους των Έργων, όπου
απαιτείται, σε υποβολή προς την Υπηρεσία Ειδικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Πράξεων, συνοδευόμενων από στοιχεία τεκμηρίωσης της διασφάλισης μη
διπλής χρηματοδότησης ως ανωτέρω, προκειμένου να γίνει η τροποποίηση της αντίστοιχης Αποφάσεων
ένταξης.
Ο κ Χάσκας Ηλίας ανέφερε :συμφωνώ με τα θέματα διοικητικού συμβουλίου της δευας και προτείνω για το
δεύτερο μόνο θέμα να το ξαναφέρουμε σε συμβούλιο γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό
Σύμφωνα με το παραπάνω, καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών
του, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Υπέρ ψήφισαν : Τσουβαλλάς Ιωάννης , Μέλος ,Λούπη Σεβαστή, Μέλος ,Δερμιτζάκης Φίλιππος , Μέλος
,Τσαβαρής Ηλίας Κρητικού Μαρία , Μέλος ,Μυλωνάκης Κυριάκος , Μέλος .Κατά ψήφισε ο κ. Χάσκας Ηλίας
Την μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου αποχέτευσης που αφορά
στην πράξη «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004037 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Δεσμεύεται για τη μη ύπαρξη εγγραφών είσπραξης σχετικής δαπάνης στο λογιστικό σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.
Την ευρεία ενημέρωση των ιδιοκτητών για την παρούσα Απόφαση, με όλους τους πρόσφορους τρόπους, όπως
(ενδεικτικά) μέσω ανάρτησης στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α., τοιχοκόλλησης, δημοσιοποίησης με έντυπα μέσα
(τοπική εφημερίδα), κλπ.
Αιτείται προς τον Δικαιούχο της Πράξης (ΔΤΕ ΠΕ Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) όπως προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης προς την ΕΥΔ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Τα Μέλη

Χάσκας Ηλίας
Τσουβαλλάς Ιωάννης
Λούπη Σεβαστή
Δερμιτζάκης Φίλιππος , Μέλος
Κρητικού Μαρία
Τσαβαρής Ηλίας
Μυλωνάκης Κυριάκος

