
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                                   ΑΔΑ: Ω4ΡΧΟΛΖΛ-ΜΞΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/01-03-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 22/2016 Θέμα:  «Συμμετοχή  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης,  ως  εταίρος,  στην 

υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE - 

BULGARIA 2014‐2020”».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 

Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 479/25-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα έξι(6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Λεμονάκη Χρυσούλα (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Καραμβαλάση Γεωργία
5. Αναγνώστου Πασχάλης 5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η 

οποία αφορά στην ένταξη της Δ.Ε.Υ.Α. ως εταίρος, για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα 
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Interreg  V-A “GREECE -  BULGARIA 2014‐2020”  (2η Πρόσκληση  Υποβολής  Προτάσεων,  Αριθ. 

Πρωτοκ.: 302200/MA5726) 

Τα στοιχεία του προγράμματος συνοπτικά έχουν ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Πρόγραμμα  Συνεργασίας  Interreg V-A “GREECE -  BULGARIA 2014‐2020”,  2η 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων, Αριθ. Πρωτοκ.: 302200/MA5726)

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Μία Αειφόρος και Κλιματική Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή 
Περιοχή 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 06:  Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  6f  :  Προώθηση  καινοτόμων  τεχνολογιών  για  τη 
βελτίωση  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  της  αποδοτικότητας  των  πόρων  στον 
τομέα των αποβλήτων, στον τομέα των υδάτων, την προστασία  του εδάφους ή για τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (αγγλικά):  Water resources efficiency and conservative use in drinking 
water supply systems – WATER RESCUE (Acronym)

 TITΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ελληνικά): Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε 
συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER RESCUE (Ακρωνύμιο)

 ΣΚΟΠΟΣ: 

 Η βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων και  η επίτευξη συντηρητικής 

χρήσης νερού, μέσω:

 (α)  Ανάπτυξης/προσαρμογής  κοινού  μεθοδολογικού  πλαισίου  διαχείρισης 

υδατικών  πόρων (ποσοτικά  και  ποιοτικά)  σε  σχέση  με  την  κλιματική  αλλαγή  και  τις 

ανθρώπινες  δραστηριότητες  και  μείωση  της  τρωτότητας  των  συστημάτων  διαχείρισης 

υδατικών πόρων. 

 (β)  Αύξησης  της  αποδοτικότητας  της  χρήσης  του  νερού  μέσω  της  μείωσης  του  μη 

ανταποδοτικού νερού και των απωλειών νερού στα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού. 

 (γ) Αύξησης  του  χρήσης  καινοτόμων  τεχνολογιών,  μέσω  της   ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των υδατικών πόρων.

 (δ) Βελτίωσης της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής νερού από τον 

υδατικό πόρο και πίσω στο περιβάλλον με την παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών 

σε πραγματικό χρόνο.

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
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 Ανάπτυξη/προσαρμογή  κοινού  μεθοδολογικού  πλαισίου  για  τη  διαχείριση  των 

υδατικών  πόρων (ποσοτικά  και  ποιοτικά)  σε  σχέση  με  την  κλιματική  αλλαγή  και  τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 Μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων.

 Αύξηση  της  αποδοτικότητας  της  χρήσης  του  νερού,  μέσω  μείωσης  του  μη 

ανταποδοτικού νερού και εφαρμογής δράσεων για την αντιμετώπιση των αιτιών του Μη 

Ανταποδοτικού νερού (διαχείριση πίεσης, ενεργός έλεγχος διαρροών, κ.α.).

 Βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης σε όλο τον κύκλο παροχής νερού 

(από τον υδατικό πόρο και πίσω στο περιβάλλον) μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των 

ποιοτικών του χαρακτηριστικών σε πραγματικό χρόνο. 

 Αύξηση  της  εξοικονόμησης  και  μείωση  της  κατανάλωσης  νερού, μέσω  της 

ευαισθητοποίησης του κοινού.

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 900.000 ευρώ 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΘΕΡΜΗΣ: 150.000,00€ (85% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ, 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) 
 ΕΤΑΙΡΟΙ 

Α/Α Εταίρος Χώρα

ΕΕ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ) Ελλάδα

2 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης Ελλάδα

3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ελλάδα

4 Δήμος Kardzhali Βουλγαρία

5 Δήμος Gotse Delchev Βουλγαρία

6 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού Ελλάδα

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Το  έργο  αποσκοπεί  στην  προώθηση  της  διασυνοριακής  συνεργασίας  για  την  αύξηση  της 

αποδοτικότητας  των  υδατικών  πόρων  και  την  προσαρμογή  των  εμπλεκόμενων  χωρών  στις 

συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και την ένταξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής 

στον προγραμματισμό  των εθνικών  και  τοπικών  πολιτικών στις  περιοχές  μελέτης.  Το έργο θα 

περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στάδια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Συγκεκριμένα:

1. Ανάπτυξη/προσαρμογή ενός κοινού μεθοδολογικού πλαισίου διαχείρισης των υδατικών πόρων 

διαφυλάσσοντάς  τους  από  φυσικές  και  ανθρωπογενείς  πιέσεις  συμπεριλαμβανομένης  της 

κλιματικής αλλαγής.   

2. Προσδιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ποιοτική και ποσοτική κατάσταση 

των υδατικών πόρων στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμού των εμπλεκομένων χωρών.

3. Ανασκόπηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής ποταμού και των σχετικών πολιτικών 

και στρατηγικών των εμπλεκομένων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 

2000/60/ΕΚ (εθνικό και τοπικό επίπεδο).
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4. Κοινή ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών και εργαλείων διαχείρισης της παροχής πόσιμου 

νερού, με στόχο την μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού και την αύξηση της αποδοτικότητας της 

χρήσης του. 

5. Κοινή ανάπτυξη ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων παρακολούθησης και 

βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλο τον κύκλο παροχής νερού (από τον υδατικό 

πόρο και πίσω στο περιβάλλον).

6. Κοινός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων.

7. Δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης υδραυλικής λειτουργίας με σκοπό τον προσδιορισμό των 

βέλτιστων ζωνών διαχείρισης.

8. Ανάπτυξη μοντέλου ποιότητας νερού στις πιλοτικές περιοχές.

9.  Εγκατάσταση  δικτύου  παρακολούθησης  της  ποιότητας  του  νερού  (in-line)  στους  υδατικούς 

πόρους υδροληψίας, στην μονάδα επεξεργασίας νερού, στο δίκτυο παροχής νερού και στη μονάδα 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων (στην είσοδο και την έξοδο).

10. Εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συσκευών χλωρίωσης νερού στο δίκτυο παροχής νερού για 

την ορθή χλωρίωση του πόσιμου νερού.

11. Κοινός σχεδιασμός και εφαρμογή εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 

με στόχο την προώθηση της μείωσης της κατανάλωσης νερού και την εξοικονόμησή του.

12.  Κοινός  σχεδιασμός  και  εφαρμογή  δράσεων  δημοσιότητας  και  εργαστηρίων  ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας καθώς επίσης και εκπαιδευτικών δράσεων σε τεχνικούς διαχείρισης πόσιμου νερού.

13. Δικτύωση των εμπλεκόμενων στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου και ανταλλαγή 

εμπειριών.

14.  Κοινή  σύσταση  πολιτικών  αύξησης  της  αποδοτικότητας  των  υδατικών  πόρων  και  της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στην περιοχή των Βαλκανίων.

15.  Κοινή σύσταση πολιτικών βελτίωσης  της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλο τον κύκλο 

παροχής του.

 Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα και της ποσότητας του μη ανταποδοτικού νερού.

• Βελτίωση της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής πόσιμου νερού (από τον υδατικό 

πόρο  υδροληψίας  και  πίσω  στο  περιβάλλον)  μέσω  της  συνεχούς  παρακολούθησης  των 

ποιοτικών του χαρακτηριστικών σε πραγματικό χρόνο.

• Βελτίωση  της  ποιότητας  του  πόσιμου  νερού  με  την  in-line χλωρίωση  και  τον  έλεγχο  του 

υπολειμματικού χλωρίου.  

• Μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων και βελτίωση της οικολογικής τους 

κατάστασης.

• Διαμόρφωση κοινού διασυνοριακού μεθοδολογικού πλαισίου για την αύξηση της αποδοτικής 

χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης.

• Διαμόρφωση κοινού διασυνοριακού μεθοδολογικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας του 

νερού σε όλο τον κύκλο παροχής πόσιμου νερού.

• Εξοικονόμηση νερού μέσω της μείωσης των απωλειών στα δίκτυα διανομής και αύξηση της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

• Μείωση της κατανάλωσης νερού μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών.
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• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

• Διασφάλιση  της  παροχής  υψηλού  επιπέδου  υπηρεσιών,  ιδίως  στη  διαχείριση  των  υδατικών 

πόρων και στην ευημερία του συνόλου των πολιτών.

• Ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας. 

• Ευαισθητοποίηση για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως για τους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη / δικαιούχους.

• Προσδιορισμός,  ανταλλαγή  και  διάδοση  ενός  συνόλου  δραστηριοτήτων,  πρωτοβουλιών  και 

εμπειρίες (καλών πρακτικών) σε σχέση με το αντικείμενο του έργου.

• Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων (οδηγοί, διαδίκτυο, ανταλλαγή αποτελεσμάτων, κλπ) για την 

παρουσίαση και τη διάδοση των επιλεγμένων καλών πρακτικών, με τελικό στόχο την ενίσχυση 

της ευαισθητοποίησης και υποστήριξης μελλοντικών στρατηγικών σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο.

• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών της ΕΕ.

• Ενδυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

• Χρηστή  διακυβέρνηση,  διαφάνεια  και  συμμετοχή  όλων  των  ενδιαφερομένων  μερών  στο 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών αυτών.

 Προστιθέμενη αξία

• Εναρμόνιση με τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμμετοχή της 

ΔΕΥΑ  Θέρμης  ως  εταίρος,  στην  υποβολή  πρότασης  στο  πρόγραμμα  Interreg  V-A “GREECE - 

BULGARIA 2014‐2020” (2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Αριθ. Πρωτοκ.: 302200/MA5726) με 

τίτλο "Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου 

νερού – WATER RESCUE (Ακρωνύμιο)".

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου  και τις παραπάνω διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Την  συμμετοχή της ΔΕΥΑ Θέρμης  ως εταίρος, στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα 

Interreg  V-A “GREECE -  BULGARIA 2014‐2020”  (2η Πρόσκληση  Υποβολής  Προτάσεων, 

Αριθ.  Πρωτοκ.:  302200/MA5726)  με  τίτλο  "Αποδοτικότητα  υδατικών  πόρων  και 

συντηρητική  ζήτηση  σε  συστήματα  παροχής  πόσιμου  νερού  –  WATER RESCUE 

(Ακρωνύμιο)" στον  Άξονα  Προτεραιότητας  2,  Θεματικό  Στόχο  06,  Επενδυτική 

Προτεραιότητα 6f και Ειδικό Στόχο 6. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 22/01-03-2016
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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