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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15 πρόσκληση του Προέδρου του
Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 21 )
1. Τσέτσιλας Δημήτριος
2. Τσάτσαρης Χρήστος
3. Τσούγιας Χρήστος
4. Μπουζέκης Ευθύμιος
5. Νταφούλης Κων/νος
6. Τσιαπλές Θωμάς
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
8. Πανάγου Ελευθερία
9. Τσεργάς Κων/νος
10. Καρατέγος Μιχάλης
11. Σαϊτης Αστέριος
12. Διψάνας Αχιλλεύς
13. Ζάχος Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ (6)
1. Ντόντος Γεώργιος
2. Τζέκας Θωμάς
3. Αργυρίου Ιωάννης
4. Βλάγκας Ιωάννης

14. Μπίκας Χρήστος
15. Κακαγιάννης Χρήστος
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Γκατζόγιας Παναγιώτης
19. Καραναστάσης Αθανάσιος
20. Νικολάου Γεώργιος
21. Ζησάκη Ξανθή
22. -23. -24. -25. -26. -5. Μαϊμάρης Δημήτριος
6. Έξαρχος Γεώργιος
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ.,
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι εκπρόσωποι
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ.,
Σακκαβός Ι.].
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας
διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 16o ). «Προγραμματική Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ανείσπρακτων οφειλών του
Δήμου τεμπών από τη ΔΕΥΑΤ.»
Αριθ. Απόφασης ( 247 )
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Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Κολλάτος Κων.
Με το άρθρο 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς
και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων,
οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική 'Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 'Ένωση
Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία
συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και
κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές
συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού.
β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με
οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,
επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και
εργατοϋπαλληλικών ενώσεων……………………………………………………….…………………………………
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο
σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών,
ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.
Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του,
καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της
προγραμματικής σύμβασης ..................................................................................................»
Όπως ήδη γνωρίζετε, από 6/04/2015 σύμφωνα με το ΦΕΚ 541/6-4-2015 και την
Απόφαση Δ.Σ. 104/2015 του Δήμου Τεμπών, όλες οι αρμοδιότητες, δραστηριότητες
ύδρευσης και άρδευσης παραχωρούνται στην ΔΕΥΑ Τεμπών βάση του νόμου Καλλικράτη
περί επέκτασης της ΔΕΥΑ σε όλο το γεωγραφικό, εδαφικό ορίζοντα του Δήμου. Ως εκ του η
ΔΕΥΑΤ είναι υπεύθυνη για την διαδικασία Βεβαίωσης Χρηματικών Καταλόγων ύδρευσηςάρδευσης για την είσπραξη αυτών καθώς και για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των
καταναλωτών της. Για την πιο ομαλή λειτουργία του Δήμου, την καλύτερη ενημέρωση και
εξυπηρέτηση των καταναλωτών, κρίνεται αναγκαίο οι ανείσπρακτοι βεβαιωτικοί χρηματικοί
κατάλογοι ΠΟΕ ύδρευσης-άρδευσης του Δήμου να εισπραχθούν μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Τ και να
αποδοθούν στο Δήμο, μετά και από υπόδειξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
H Δ.Ε.Υ.Α. διαθέτει κατάλληλα αναβαθμισμένο λογισμικό σύστημα ύδρευσηςάρδευσης και λογιστικής έτσι ώστε να προβεί στην πιο ομαλή και γρήγορη ειδοποίηση –
ενημέρωση και είσπραξη των ΠΟΕ του Δήμου .Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στους
οφειλέτες και θα συμπεριλαμβάνουν τόσο της παλιές οφειλές τους στο Δήμο όσο και τις
τρέχουσες στη Δ.Ε.Υ.Α. και έτσι θα επιτευχθεί το νόμιμο και ορθό να εξοφληθούν τόσο οι
όφειλες παρελθόντων ετών προς το Δήμο, όσο και οι τρέχουσες της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
Για τους λόγους αυτούς καλείται το συμβούλιο να εκφράσει τη βούληση του για τη
σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο και να
εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο κ. Σαϊτη Αστέριο, για την υπογραφή της σύμβασης.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά
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Το Δ. Σ. αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, την
εισήγηση του Δημάρχου, την αριθ. 77/2015 απόφαση ΔΕΥΑΤ και μετά από διαλογική
συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ
του Δήμου Τεμπών και της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης που
έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο Μακρυχώρι σήμερα ……………………………………..2015 οι παρακάτω φορείς :
Α.- Ο Δήμος Τεμπών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σαΐτη Αστέριο Αντιδήμαρχο του Δήμου
Τεμπών
Β.- Η ΔΕΥΑ Τεμπών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κολλάτο Κων/νο Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Τεμπών
έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 3852/2010,
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
3.- Την αριθ. ……………. απόφαση της ΔΕΥΑ Τεμπών
4.- Την αριθ. ………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τεμπών
Συμφωνούν ,συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :
ο

Άρθρο 1 Προοίμιο
Από της 6/04/2015 σύμφωνα με το ΦΕΚ 541/6-4-2015 και την Απόφαση ΔΣ 104/2015 του Δήμου
Τεμπών όλες οι αρμοδιότητες, δραστηριότητες ύδρευσης και άρδευσης παραχωρούνται στην ΔΕΥΑ
Τεμπών βάση του νόμου Καλλικράτη περί επέκτασης της ΔΕΥΑ σε όλο το γεωγραφικό , εδαφικό
ορίζοντα του Δήμου. Ως εκ του η ΔΕΥΑΤ είναι υπεύθυνη για την διαδικασία Βεβαίωσης Χρηματικών
Καταλόγων ύδρευσης-άρδευσης για την είσπραξη αυτών καθώς και για την εξυπηρέτηση των
αιτημάτων των καταναλωτών της. Για την πιο ομαλή λειτουργία του Δήμου και την καλύτερη
ενημέρωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών κρίνεται αναγκαίο οι ανείσπρακτοι βεβαιωτικοί
χρηματικοί κατάλογοι ΠΟΕ ύδρευσης-άρδευσης του Δήμου να εισπραχθούν μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Τ και
να αποδοθούν στο Δήμο.
H Δ.Ε.Υ.Α. διαθέτει κατάλληλα αναβαθμισμένο λογισμικό σύστημα ύδρευσης-άρδευσης και
λογιστικής έτσι ώστε να προβεί στην πιο ομαλή και γρήγορη ειδοποίηση –ενημέρωση και είσπραξη
των ΠΟΕ του Δήμου .Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στους οφειλέτες και θα συμπεριλαμβάνουν
τόσο της παλιές οφειλές τους στο Δήμο όσο και τις τρέχουσες στη Δ.Ε.Υ.Α. και έτσι θα επιτευχθεί το
νόμιμο και ορθό να εξοφληθούν τόσο οι όφειλες παρελθόντων ετών προς το Δήμο ,όσο και οι
τρέχουσες της Δ.Ε.Υ.Α..
ο

Άρθρο 2 Αντικείμενο- Σκοπός της σύμβασης
Το αντικείμενο της Παρούσας Προγραμματικής είναι η ΔΕΥΑΤ είναι να προβεί : α) στην είσπραξη των
ανείσπρακτων βεβαιωτικών καταλόγων ΠΟΕ του Δήμου Τεμπών ύψους 981.644,67€ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) ασκώντας όλες τις νόμιμες ενέργειες και να αποδώσει τις εισπράξεις αυτές, αποστέλλοντας σε
τακτά χρονικά διαστήματα ειδοποιητήρια και ενημερωτικά σημειώματα στους καταναλωτέςοφειλέτες, β) να παραλαμβάνει αιτήματα των καταναλωτών για αυτές, γ) να διαχειριστεί τους
διακανονισμούς σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τους Δήμους..
ο

ΑΡΘΡΟ 3 : Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων
Στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν ένα
σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ως εξής:
Α) Ο Δήμος αναλαμβάνει:
1.- Την απόδοση του αρχείου των ανείσπρακτων βεβαιωτικών καταλόγων ΠΟΕ του Δήμου Τεμπών
ύψους 981.644,67€ για την διαχείριση αυτού.
2.- Να κοινοποιεί στη ΔΕΥΑ πίνακα με τις οποιεσδήποτε διαγραφές του Δ.Σ. του Δήμου που
μεταβάλουν τα σύνολα των Χρηματικών Καταλόγων.
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Β) Η ΔΕΥΑ Τεμπών αναλαμβάνει:
1.- Να παραλαμβάνει τους λογαριασμούς να ελέγχει την ορθότητα του ποσού που αιτείται ο δήμος
απασχολώντας δυο τουλάχιστον υπάλληλους για την όλη διεκπεραίωση και να αποδίδει τις
εισπράξεις αυτές στο Δήμο, με διαδικασία που θα καθοριστεί από τα δύο μέρη
2.- Να ασκεί κάθε νόμιμη και απαραίτητη ενέργεια για την είσπραξη αυτών : αποστολή
λογαριασμών, τηλεφωνικές ενημερώσεις, νομική συνδρομή κ.λ.π, ως αρμόδια ταμειακή υπηρεσία
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας .
3.- Να κοινοποιεί στο Δήμο στα συμφωνηθέντα διαστήματα τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του οικονομικού αντικειμένου του έχει αναλάβει.
4.- Η απόδοση των εισπραχθέντων θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ .
ΑΡΘΡΟ 4 : Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα
Η παρούσα προγραμματική έχει ισχύ για 2 έτη με δυνατότητα παράτασης. Η χρονική διάρκεια της
σύμβασης δύναται να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών .
ΑΡΘΡΟ 5 : Προϋπολογισμός-Πόροι
Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από τις εισπράξεις των ανείσπρακτων
χρηματικών καταλόγων στη ΔΕΥΑΤ ποσού 981.644,67€
Το κόστος όλων των αναγκαίων ενεργειών που πρέπει να προβεί η ΔΕΥΑΤ για την επίτευξη του
παραπάνω σκοπού προϋπολογίζεται κατά προσέγγιση στο 10% επί του ποσού 981.644,67€
ανείσπρακτων χρηματικών καταλόγων ΠΟΕ του Δήμου και έως του συνολικού ποσού των
98.164,47€ και αναλύεται ως εξής:
-55.000 € : Αμοιβές προσωπικού για την Υποστήριξη των προγραμμάτων ύδρευσης – άρδευσηςλογιστικής που αναλύονται ως εξής :Αποστολή ειδοποιητηρίων , Ενημέρωση των οφειλετών,
Διαχείριση Αιτημάτων Οφειλετών , Διαχείριση Διακανονισμού Οφειλετών , Υπεύθυνη για την Ορθή
Είσπραξη Ενημέρωση των εισπράξεων του Εμπορικού Συστήματος της ΔΕΥΑΤ και του Λογιστικού –
Εμπορικού Συστήματος του Δήμου .
-6.000 €: Τηλεφωνικά Τέλη - Αποστολής SMS για ενημέρωση ανεξόφλητων οφειλών.
10.000€ : Ταχυδρομικά Τέλη Αποστολής ειδοποιητηρίων συστημένων.
-7.000€ : Έξοδα εκτυπώσεων (TONER, Έντυπα λογ/σμού ,φάκελοι).
-5.000€ : Συντηρήσεις Λογισμικών – Τεχνική Υποστήριξη ετησίως.
-6.164,47 €: Κόστος Μετάπτωσης –Διασύνδεσης – Παραμετροποίησης Λογισμικών Προγραμμάτων
ύδρευσης – άρδευσης Δήμου σε ΔΕΥΑΤ.
-9.000€ : Αγορά Η/Υ – τηλεφωνικών συσκευών για την εγκατάσταση του προγράμματος
Ύδρευσης - Άρδευσης και διαχείριση αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6 : Παρακολούθηση της σύμβασης
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας, συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη
από:
- Ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών, τον κ. Τσεργά Κων/νο Δημοτικό σύμβουλο .
- Δύο (2) εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α., τον κ. Σακκαβό Ιωάννη και τον κ. Γκατζόγια Παναγιώτη μέλη
του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Τεμπών .
Η θητεία των μελών ακολουθεί τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης, λήγει δε με την
αντικατάστασή τους.
Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου.
Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη
έγκαιρα με το προσφορότερο τρόπο.
Η ανωτέρω επιτροπή θα προβαίνει στον έλεγχο όλων των ενεργειών απόδοσης των εισπράξεων
άρδευσης και ύδρευσης με σκοπό την ορθή εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .
ΑΡΘΡΟ 7 : Ρήτρες-Αντισυμβατική συμπεριφορά
-Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως και να αποδίδει μηνιαίες καταστάσεις στην ΔΕΥΑΤ για
τυχόν εκ παραδρομής εισπράξεις αυτής μέσω τραπέζης έτσι ώστε η ΔΕΥΑΤ να προβεί σε διαγραφή
των οφειλών αυτής από το Εμπορικό σύστημα έτσι ώστε να μην προκύπτουν διαφορές.

ΑΔΑ: 7Π0ΟΩΗ7-8ΗΗ

-Μετά την ολοκλήρωση των ενημερώσεων των οφειλετών η ΔΕΥΑΤ οφείλει να αποδίδει στον Δήμο
καταστάσεις αυτών που δεν προέβηκαν σε εξόφληση ή διακανονισμό και ο Δήμος είναι υπόλογος
για την περαιτέρω διεκδίκηση των οφειλών νομικά ή με δέσμευση του ΑΦΜ.
-Ο Δήμος προβαίνει στην επαναβεβαίωση των χρηματικών καταλόγων του καταλόγου.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας που θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή
παράβαση των νόμων, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη
δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία, μη αποκλειόμενης της
ατομικής ευθύνης των παρανομούντων προσώπων.

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Σαϊτη Αστέριο, για την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, από κοινού με τα
συμβαλλόμενα μέρη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 247/2015
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

