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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/18-12-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 163/2017 Θέμα:« Ορισμός  ομάδας  έργου  της 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης από τη ΔΕΥΑ Θέρμης, ως 
εταίρος, για την υλοποίηση του προγράμματος Interreg V-

A  “GREECE  -  BULGARIA  2014‐2020”  με  τίτλο 

'Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση σε 
συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER RESCUE»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα  18 

Δεκεμβρίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 6272/13-12-2017 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Μαρκούδης Γρηγόριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Φωτιάδης Αθανάσιος

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 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80  παρ.2 περ ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια την 

ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως «Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδία: Αποφασίζει  

περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων ……. Επίσης αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως 

των έργων…….» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την με αριθμό 22/2016 απόφασή της 

ενέκρινε την συμμετοχή της ΔΕΥΑ Θέρμης ως εταίρος, στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα 
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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.

Με την με αριθμό 91/2017 η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ως εταίρος, συναίνεσε στην υλοποίηση του 

έργου  με  τίτλο  «Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply 

systems –  WATER RESCUE»  ("Αποδοτικότητα  υδατικών  πόρων  και  συντηρητική  ζήτηση  σε 

συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER RESCUE”) στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Θεματικό 

Στόχο  06,  Επενδυτική  Προτεραιότητα  6f και  Ειδικό  Στόχο  6,  στο  πρόγραμμα  Interreg  V-A 

“GREECE -  BULGARIA 2014‐2020”  (2η Πρόσκληση  Υποβολής  Προτάσεων,  Αριθ.  Πρωτοκ.: 

302200/MA5726) με επικεφαλή εταίρο τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αναφέρει 

ότι  «σε  συνέχεια  του από  10/11/2017 συμφωνητικού  των εταίρων  -ΔΕΥΑ Κομοτηνής,  ΔΕΥΑ  

Θέρμης, ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Kardjali 

και Δήμος Gotse Delchev- στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020” της  

συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο 'Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση 

σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού –  WATER RESCUE (Ακρωνύμιο)',  είναι  απαραίτητος ο 

ορισμός της ομάδας έργου υλοποίησής της.  

H ομάδα έργου υλοποίησης της  συγχρηματοδοτούμενης πράξης προτείνεται ως εξής:
1. Πασιά Θεοδώρα ως υπεύθυνη έργου με αναπληρωτή Κωνσταντινίδη Πέτρο
2.  Μανουσαρίδου  Ελένη  ως  υπεύθυνη  οικονομικής  διαχείρισης  του  έργου  με  αναπληρώτρια  
Ζωντανού Μαρία και 
3. Γεωργακούδης Κωνσταντίνος ως  υπεύθυνος διαχείρισης τεχνικών στοιχείων του έργου με  
αναπληρωτή Φωτιάδη Αθανάσιο»

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τον ορισμό της 
ομάδας έργου ως ανωτέρω και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
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1. Ορίζει ομάδα έργου υλοποίησης της  συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο 'Αποδοτικότητα 
υδατικών  πόρων  και  συντηρητική  χρήση  σε  συστήματα  παροχής  πόσιμου  νερού  –  WATER 

RESCUE» στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE - BULGARIA 2014‐2020”   ως εξής:

1. Πασιά Θεοδώρα ως υπεύθυνη έργου με αναπληρωτή Κωνσταντινίδη Πέτρο
2.  Μανουσαρίδου  Ελένη  ως  υπεύθυνη  οικονομικής  διαχείρισης  του  έργου  με  αναπληρώτρια 
Ζωντανού Μαρία και 
3.  Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  ως  υπεύθυνο  διαχείριση  τεχνικών  στοιχείων  του  έργου  με 

αναπληρωτή Φωτιάδη Αθανάσιο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 163/18-12-2017

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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