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                                                                                                                Αριθ. Απόφασης 150/2021 
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                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
        Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 
26 / 2021 από 14-12-21 
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 14 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε  με  
τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή  Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.5716/10-12-21 έγγραφης πρόσκλησης του 
προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε  μέλος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν  να είναι παρόντα -7- 
ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος) απεχώρησε μετά το 4ο θέμα της ΗΔ, 
Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Αντιδήμαρχος), 
Σκιάνης Δημητριος (Αντιδήμαρχος), Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης (Μέλος) 
Απόντες 
 ΟΥΔΕΙΣ 
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν 
ΘΕΜΑ: 18 
Επιλεξιμότητα δαπανών ιδιωτικών συνδέσεων της πράξης 
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009816 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο   Πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη  της συνεδρίασης  και εισηγούμενος  το 18
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης   

ανέγνωσε την αριθμ.  5709/10-12-2021 εισηγηση  της τεχνικής  υπηρεσίας «Με το υπ αριθμ. 1104/19-03-2021 
έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Π της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Δήμος μας ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 96 του Ν. 4685/2020, «…..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». 
Οι δαπάνες κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης είναι επιλέξιμες για όσες έχουν πραγματοποιηθεί ή και θα 
πραγματοποιηθούν από τον Δικαιούχο – Κύριο του έργου μετά την 7η Μαΐου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του 
Νόμου στο ΦΕΚ), χωρίς να υπάρχει αναδρομική ισχύς, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις που 
εξασφαλίζουν τη μη «διπλή» χρηματοδότηση και από άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένης και της μη 
χρηματοδότησης της δαπάνης από τους συνδεόμενους ιδιοκτήτες στο δίκτυο αποχέτευσης : 

 1. Ύπαρξη Απόφασης αρμοδίου οργάνου Δικαιούχου – Κυρίου της πράξης για τη μη χρέωση στους 
ιδιοκτήτες της δαπάνης διακλάδωσης. 
 2. Ευρεία ενημέρωση των ιδιοκτητών για την Απόφαση του ΔΣ μέσω (ενδεικτικά) ανάρτησης στον ιστότοπο 
του Δήμου/ΔΕΥΑ, τοιχοκόλλησης, δημοσιοποίησης σε έντυπα μέσα (τοπική εφημερίδα), κλπ. 
 3. Τεκμηρίωση μέσα από τη Λογιστική μερίδα της πράξης που τηρείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του 
Δικαιούχου στο ΕΣΠΑ ή στο Λογιστικό σύστημα του Δικαιούχου/ ΔΕΥΑ για τη μη ύπαρξη εγγραφών 
είσπραξης σχετικής δαπάνης. 

 Προκειμένου οι σχετικές δαπάνες να καταστούν επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, ο Δικαιούχος της εκάστοτε 
ενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης αρμοδιότητας διαχείρισης της Υπηρεσίας μας, 
ήτοι είτε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 είτε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία εμπίπτει δυνητικά στην αναφερόμενη 
παραπάνω διάταξη, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό Αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης και 
Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης μέσω του ΟΠΣ. 

 Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης με σχετική τεκμηρίωση, με συνημμένα : 
 Α. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (ως ανωτέρω σημεία 1,2,3) για την εξασφάλιση της μη διπλής 

χρηματοδότησης που λαμβάνονται από τον Κύριο του έργου. 
 Η Απόφαση α-α 1 πρέπει να περιλαμβάνει επίσης ρητή αναφορά και στη μη χρηματοδότηση από άλλη 

πηγή (εθνικοί πόροι, άλλο Πρόγραμμα εκτός ΕΣΠΑ κλπ.). Εφόσον εφαρμόστηκε άλλη χρηματοδότηση, θα πρέπει 
να παρασχεθούν τα σχετικά στοιχεία και η επιλεξιμότητα στο ΕΣΠΑ δύναται να αφορά στις εφεξής εργασίες για 
τις οποίες αποδεδειγμένα δεν εισπράχτηκε επιχορήγηση. 
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 Επίσης, κάθε άλλη σχετική ενέργεια που απαιτείται να εκτελεστεί σχετικά εκ μέρους του Κυρίου του έργου ως 
προς τη μη χρέωση στους ιδιοκτήτες, όπως τροποποίηση Κανονισμού που εφαρμόζεται, τυχόν εγκρίσεις άλλων 
φορέων κ.α. πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. 

Β. Απόφαση αρμοδίου οργάνου Κυρίου του έργου για την υποβολή αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης 
Ένταξης πράξης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης 
της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, 
για τις συνδέσεις που αφορούν άμεσα στο ενταγμένο έργο, υλοποιήθηκαν – πληρώθηκαν/θα πληρωθούν μετά 
την 7η -05-2020 και δεν βάρυναν/βαρύνουν σε ιδιοκτήτη ή άλλη πηγή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβάνονται 
σε ενιαίο διαγωνισμό / σύμβαση με το επιλέξιμο έργο και υλοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί 
δημοσίων έργων. 

Γ. Εφόσον το έργο υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Κυρίου και Δικαιούχου, Απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων τους για Τροποποίηση της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης με 
επισυναπτόμενο «Σχέδιο», μετά από τη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησής της όπως προβλέπεται. 

Δ. Για τα έργα που έχουν ήδη συνάψει Σύμβαση εκτέλεσης έργου, ο Δικαιούχος θα πρέπει επίσης να υποβάλλει 
αποδεικτικά στοιχεία περί διαχωρισμού των εργασιών εξωτερικών διακλαδώσεων που περιλαμβάνει το έργο και 
που εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στην υπόψη διάταξη και ανάλυση αιτούμενου Π/Υ στο ΕΣΠΑ. 
 Με βάση τα ανωτέρω στο πλαίσιο  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5009816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

 Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή: 
1. Να εγκρίνει τη μη χρέωση στους ιδιοκτήτες τη δαπάνη διακλάδωσης (ιδιωτική σύνδεση). Η 

συγκεκριμένη δαπάνη δεν χρηματοδοτείται από άλλη πηγή (εθνικοί πόροι, άλλο Πρόγραμμα εκτός 
ΕΣΠΑ κλπ.) και δεν έχει υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότησή της. 

2. Να εγκρίνει την υποβολή αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009816 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

Η   Οικονομική  Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση  του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις ανωτέρω διατάξεις 
                                                      Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των παρόντων 

1) Εγκρίνει τη μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης διακλάδωσης (ιδιωτική σύνδεση). Η 
συγκεκριμένη δαπάνη δεν χρηματοδοτείται από άλλη πηγή (εθνικοί πόροι, άλλο Πρόγραμμα 
εκτός ΕΣΠΑ κλπ.) και δεν έχει υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότησή της ,  
(Η δαπάνη των συνδέσεων των ιδιοκτητών θα γίνη από δημόσια χρήματα.) 

2) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009816 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020». 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150 / 2021 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε 
το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                            Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                                            Καλογιάννης Μιχαήλ  
                                                                                                            Μαλαματενιας Θεόδωρος  
                                                                                                            Σκιάνης Δημητριος  
                                                                                                            Τσουκανάς Παναγιώτης  
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