
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/13-07-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 182/2018 Θέμα:  Υποβολή  πρότασης  στο  Πρόγραμμα  Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) –κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 
19.2.4.1_1M2673568-  για  το  έργο  «Εξωτερικό  δίκτυο 
ύδρευσης Αγ. Αντωνίου»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  13 

Ιουλίου  2018  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:00  π.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’ αριθμό 2808/06-07-2018 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

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 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου του Ν.1069/80 « Οι Δ.Ε.Υ.Α.,  

εντός  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  τους,  είναι  υπεύθυνες  για:…  γ)  τη  μελέτη,  κατασκευή,  

συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας  

νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων  

και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, ….» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει  για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και  

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».
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Σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν .3463/06   «1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και  

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι 

Δήμοι και οι Κοινότητες, …………, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά 

και κοινοτικά 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 

κοινωφελών  δημοτικών  και  κοινοτικών  επιχειρήσεων,  αναπτυξιακών  ανωνύμων  εταιρειών, 

επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού….» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 46/CL1/12-4-2018 πρόσκλησή της, καλεί τους ΟΤΑ 

Α΄ βαθμού της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader για την περιοχή 

των  Δήμων  Λαγκαδά,  Βόλβης  και  τμημάτων  των  Δήμων  Ωραιοκάστρου,  Θέρμης,  Θερμαϊκού, 

Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης να υποβάλουν προτάσεις. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους θα πρέπει να εμπίπτουν στο πλαίσιο του 

ΜΕΤΡΟΥ 19 : «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/ LEADER» 

του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΙΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»,  και  πλέον  συγκεκριμένα  των 

ακόλουθων Δράσεων:

• ΔΡΑΣΗ 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

• ΔΡΑΣΗ 19.2.5 : «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα»

• ΔΡΑΣΗ 19.2.6 : «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών»

Μέσω της ανωτέρω πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν τη στήριξη για 
υποδομές  μικρής  κλίμακας  (ενδεικτικά:  ύδρευση,  αποχέτευση,  οδοποιία  εντός  οικισμού), 
συμπεριλαμβανομένης  της  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  χρησιμοποιούμενα  δημόσια  κτίρια 
(Υποδράση 19.2.4.1).

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν 

να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής/ βελτίωσης δικτύων ύδρευσης 

και  αποχέτευσης,  διαχείρισης  στερεών  και  υγρών  αποβλήτων,  οδοποιίας,  καθώς  και  έργα 

ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και 

λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές 

για την βελτίωση της διαβίωσης  του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά:  διευθετήσεις  χειμάρρων, 

έργα αντιστήριξης πρανών).

Δεδομένου ότι  οι  εν λόγω υποδομές περιλαμβάνουν και  τμήματα εκτός οικισμών,  αλλά 

στοχεύουν  αποκλειστικά  στην  εξυπηρέτηση  των  κατοίκων  των  οικισμών,  στο  πλαίσιο  της 

υποδράσης  μπορούν  να  ενταχθούν  και  πράξεις  που  αφορούν  στις  ανωτέρω  υποδομές  και 

περιλαμβάνουν και εργασίες/ φυσικό αντικείμενο εκτός οικισμών.

Στο  πλαίσιο  βελτίωσης  των  συνθηκών διαβίωσης  του τοπικού πληθυσμού,  καθιστώντας 

ελκυστικότερη την περιοχή παρέμβασης, ως τόπο διαμονής, προτείνεται η υποβολή πρότασης με 
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τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου» και π/υ 89.781,40€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο 

111.328,94 €.

Η προτεινόμενη πράξη εξυπηρετεί με άμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλει στην 

ανάπτυξη αυτής, όπως προκύπτει και από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 

Θέρμης  2015-2019  (Απόφαση  ΔΣ  95/2016)  στο  οποίο  εμπεριέχεται  ο  Γενικός  Στόχος  1.3.1: 

Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και εξασφάλιση ποιότητας ύδρευσης και ειδικότερα η Δράση 

1.3.1.20 «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Αντωνίου».

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός αγωγού διαμέτρου Ø75 και καθαρού μήκους 1.246,39 

m, ο οποίος θα οδεύει παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό Ø140. Ο υφιστάμενος αγωγός άρχεται 

από τη δεξαμενή (δεξαμενή αποθήκευσης) και τροφοδοτεί τη δεξαμενή (δεξαμενή υδροδότησης) 

που υδροδοτεί τον οικισμό Αγ. Αντωνίου. Επιπλέον, θα κατασκευασθεί άλλος ένας νέος αγωγός 

Ø63  και  καθαρού  μήκους  312,86  m,  ο  οποίος  θα  συνδεθεί  με  τον  υφιστάμενο  αγωγό.  Ο 

σχεδιασμός του αγωγού θα γίνει  έτσι,  ώστε να πληροί  όλα τα τεχνοοικονομικά κριτήρια όπως 

επαρκή παροχή νερού,  επαρκές πιεζομετρικό φορτίο, δικλείδες εκκένωσης, ελέγχου, αέρος κ.α.

Είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 

του οικισμού και θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Ιδιαίτερα, θα τροφοδοτηθεί η 

νεόδμητη περιοχή με πόσιμο νερό και θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις ιδιωτικές αντλίες που 

δια  μέσου  μικρών  ιδιωτικών  αγωγών  τροφοδοτούσαν  τις   ιδιοκτησίες  τους  οι  κάτοικοι  της 

παραπάνω περιοχής. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 4314/2014, κατά την προγραμματική 

περίοδο  2014-2020  απαιτείται  η  επιβεβαίωση  της  διαχειριστικής  επάρκειας  των  φορέων 

υλοποίησης (δικαιούχων)  συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της  ευθύνης 

εκτέλεσης των έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται  για την αποτελεσματική 

και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Η   Δ.Ε.Υ.Α.   Θέρμης  δεν  διαθέτει  διαχειριστική  ικανότητα  για  την  υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων  σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020. Ο Δήμος Θέρμης  από την άλλη διαθέτει διαχειριστική ικανότητα.

Προτείνεται  η  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Θέρμης  και  της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  50  του  Ν  4314/2014  με  αντικείμενο  τη 

μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγ. 

Αντωνίου» από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Δήμο Θέρμης. 

Έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  η  υπηρεσία  εισηγηθείτε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο,  όπως  λάβει 
απόφαση για την:

1. Έγκριση της υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), και 
ειδικότερα στην Υποδράση 19.2.4.1 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες 
και  υποδομές  αναψυχής,  ανάπλασης  χώρων  εντός  οικισμών,  τουριστικές  πληροφορίες  και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας», της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση 
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χωριών  σε  αγροτικές  περιοχές»  του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  19.2  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ  ΥΠΟ  ΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΙΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»  του  ΜΕΤΡΟΥ  19  «ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/  LEADER»,  για  το  έργο  «Εξωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  Αγ.  Αντωνίου», 
προϋπολογισμού 89.781,40€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο 111.328,94 €.

2. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, στη περίπτωση που ενταχθεί η πράξη στο 
ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της ΔΕΥΑ 
Θέρμης και θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης,  προκειμένου  να  υποβληθεί 
πρόταση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

3. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της 
πρότασης και την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, στην περίπτωση που η 
πρόταση ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

4. Τον  ορισμό  δύο  εκπροσώπων  και  των  αναπληρωτών  τους  για  την  Κοινή  Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα 

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), 

και  ειδικότερα στην Υποδράση 19.2.4.1 «Στήριξη για επενδύσεις  για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες  και  υποδομές  αναψυχής,  ανάπλασης  χώρων  εντός  οικισμών,  τουριστικές 

πληροφορίες  και  τουριστικές  υποδομές  μικρής  κλίμακας»,  της  Δράσης  19.2.4  «Βασικές 

υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΥΠΟ  ΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»  του  ΜΕΤΡΟΥ  19  «ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/ LEADER», για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο 

ύδρευσης  Αγ.  Αντωνίου»,  προϋπολογισμού  89.781,40€  πλέον  ΦΠΑ  24%,  σύνολο 

111.328,94 €.

2. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, στη περίπτωση που ενταχθεί η πράξη 

στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Θέρμης και 

της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  και  θα  υπογραφεί  από  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  παραπάνω 

φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 και σύμφωνα με το 

συνημμένο  υπόδειγμα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης, 

προκειμένου  να  υποβληθεί  πρόταση  στο  Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΠΑΑ  2014-

2020).

3. Εξουσιοδοτεί τον  Πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή 

της πρότασης και την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, στην περίπτωση 

που η πρόταση ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

4. Εκπρόσωποι της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής  Σύμβασης  ορίζεται  ο  κ.  Ζελιλίδης  Δαμιανός  Αντιπρόεδρος  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης  και  το  μέλος  του  Δ.Σ.  κ.  Χρυσοχόου  Παύλο  με  αναπληρωτές  αυτών  τους  κ. 
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Πονερίδη Παναγιώτη Πρόεδρο του Δ.Σ. και το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Σαμαρά Σωκράτη 

αντίστοιχα.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο15 απόφαση 182/10-07-2018

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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