
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/20-08-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 198/2018 Θέμα:  Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ 

ΘΕΡΜΗΣ  για  τη  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης   στο 
Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΠΑΑ)  2014-2020  για  το 
έργο  «Συστήματα  Αυτοματισμού  εξοικονόμησης  νερού  & 
εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  20 

Αυγούστου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  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 3317/09-08-2018 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. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρίου Δημήτριος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Τριανταφύλλου Αργύριος
5. Λεμονάκη Χρυσούλα
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

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  2.  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  ε)  Αποφασίζει  περί  

αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικόν 

Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  διαχειρίζεται  την  περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  

αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Προκειμένου  στην  παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  της  ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ για  τη  υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο 

«Συστήματα  Αυτοματισμού  εξοικονόμησης  νερού  &  εκσυγχρονισμού  δικτύων  άρδευσης  ΔΕΥΑ 

Θέρμης», κρίνεται αναγκαία η ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών υπηρεσιών, ενδεικτικού συνολικού 

προϋπολογισμού  19.950,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  δηλαδή  συνολικής  δαπάνης 

24.738,00€.
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Σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., το προς χρηματοδότηση έργο θα αφορά 

τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου δικαιοδοσίας ΔΕΥΑ Θέρμης και  θα υποβληθεί  προς 

χρηματοδότηση  στο  εγκεκριμένο   Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  2014-2020,  Μέτρο  4 

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και 

Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη εξοικονόμηση ύδατος».  Η αρμόδια 

Διεύθυνση  του  υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  με  έγγραφό  της  καλεί  τις  Περιφέρειες  να 

αποστείλουν  προτάσεις  έργων/μελετών  με  αντικείμενο:  ανακαίνιση  και  εκσυγχρονισμός 

συλλογικών Ε.Ε, έργα αποκατάστασης – ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και 

έργων  ΑΠΕ)  αρδευτικά  δίκτυα  με  χρήση  ανακυκλωμένου  νερού,  έργα  ταμίευσης  νερού 

συνοδευμένα από αρδευτικό δίκτυο κ.α. έργα τεχνητού εμπλουτισμού σε υφιστάμενα δίκτυα. 

Οι  προτάσεις  που  θα  αφορούν  σε  επενδύσεις  προϋπολογισμού  μεγαλύτερου  των 

2.200.000,00  €  ανά  έργο,  θα  κατατίθεται  στη  διαχειριστική  αρχή  του  Υπουργείου  Αγροτικής 

Ανάπτυξης.  Προτάσεις  προϋπολογισμού  μικρότερου   των  2.200.000,00  €  ανά  έργο  θα 

υποβάλλονται στις εκάστοτέ περιφέρειες που υπάγεται ο κάθε Δημόσιος Φορέας.

Στο  πλαίσιο  της  ανάθεσης,  οι  υπηρεσίες  που  θα  παρασχεθούν  στη  ΔΕΥΑ  Θέρμης  αφορούν 

ειδικότερα τις ακόλουθες εργασίες:

• Αυτοψία και ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου άρδευσης 

Μετά από καθοδήγηση της ΔΕΥΑ Θέρμης και επιτόπιας εργασίας θα οριστούν με ακρίβεια τόσο η 

όδευση του δικτύου άρδευσης, όσο και οι θέσεις των κεφαλών του δικτύου, των υδροστομίων των 

υπόγειων αρδευτικών δικτύων και των ιδιωτικών αντλητικών συγκροτημάτων (από επιφανειακά 

κανάλια). Αποτύπωση/ορισμός της περιοχής (έκτασης) που εξυπηρετεί κάθε γεώτρησης/σεις (ώστε 

να οριστούν και οι αντίστοιχες ζώνες υπό εξέταση).

• Αυτοψία  -  Καταγραφή  υδραυλικών  &  Η/Μ  χαρακτηριστικών,  παροχής 

νερού/αντλία, τύπου καλλιέργειας και μεθόδων άρδευσης και οικονομικά στοιχεία 

χρέωσης

- Υδροληψίες  Δικτύων -  Το  νερό  λαμβάνεται  από  τις  υδροληψίες  επιφανειακών 

υδάτων ή από αντλήσεις υπόγειων νερών (γεωτρήσεις). Καταγραφή στοιχείων για 

τις  δεξαμενές  και  τις  γεωτρήσεις  (m3/ΕΤΟΣ,  KW ΑΝΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ/ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ,  ΕΤΗΣΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΔΕΗ  κλπ),  για  το  υπόγειο  δίκτυο  και  για  τις 

πισίνες για το επιφανειακό δίκτυο- τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης 

(ηλεκτρολογικοί πίνακες, PLC, μετρητές παροχής, πίεσης κλπ.).

- Μεταφορά νερού - Για τα αντλητικά συστήματα του δικτύου υπό πίεση- Καταγραφή 

στοιχείων των αγωγών (διάμετρος, υλικό, μήκος κλπ) και των βλαβών τους ανά τα 

έτη.

- Λήψη - Καταγραφή παροχών των υδροστομίων των υπόγειων αρδευτικών δικτύων 

και των ιδιωτικών αντλητικών συγκροτημάτων.

- Τύποι  καλλιεργειών ανά περιοχή/γεώτρηση (στοιχεία  οικοπέδων)  και  υφιστάμενος 

χρονικός προγραμματισμός αρδεύσεων της ΔΕΥΑ Θέρμης Γεωλογικά Δεδομένα.
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- Καταγραφή  Υφιστάμενων  μεθόδων  άρδευσης  ανά  περιοχή  και  καλλιέργεια 

(καταιονισμός, στάγδην κλπ)

- Εφικτότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών διατάξεων - Θα εξεταστεί η δυνατότητα 

εγκατάστασης  σε  υφιστάμενα  αντλιοστάσια  βάσει  σύζευξης  με  τη  ΔΕΗ  και 

χωροθέτησης

- Οικονομικά Στοιχεία - Υφιστάμενη χρέωση νερού άρδευσης ανά περιοχή και τύπο 

καλλιέργειας

• Προετοιμασία φακέλου για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΑΑ 2014-

2020 (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, αίτηση κλπ.)

- Μετάβαση  στις  αρμόδιες  κατά  τόπου  υπηρεσίες  για  τη  συλλογή  όλων  των 
απαραίτητων στοιχείων / εγκρίσεων.

- Υποστήριξη  των  υπηρεσιών  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  για  τη  σύνταξη  προσχεδίου 
τεχνικού Δελτίου πρότασης Χρηματοδότησης.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

σχετικές  διατάξεις  α)  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/1980,  β)  του  Ν.  3463/2006,  γ)  του  Ν. 

3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010, ε)του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει: 

1. Την  έγκριση  εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης  της  ΔΕΥΑ  ΘΕΡΜΗΣ  για  τη  υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το 

έργο  «Συστήματα  Αυτοματισμού  εξοικονόμησης  νερού  &  εκσυγχρονισμού  δικτύων 

άρδευσης  ΔΕΥΑ Θέρμης»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  δέκα  εννέα  χιλιάδων 

εννιακοσίων  πενήντα  ευρώ  (19.950,00€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ. 

(4.788,00€)=24.738,00€ συνολικά.

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση 

3. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 19.950,00€ & 4.788,00€ από τους Κ.Α. 15-90-18-0029 

& Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018. 

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

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

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών υποστήριξης  της  ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ για  τη υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το 

έργο  «Συστήματα  Αυτοματισμού  εξοικονόμησης  νερού  &  εκσυγχρονισμού  δικτύων 

άρδευσης  ΔΕΥΑ  Θέρμης»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  δέκα  εννέα  χιλιάδων 

εννιακοσίων  πενήντα  ευρώ  (19.950,00€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ. 

(4.788,00€)=24.738,00€ συνολικά.

2. Τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών την απευθείας ανάθεση 
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3. Εγκρίνει τη δέσμευση ποσού 19.950,00€ & 4.788,00€ από τους Κ.Α. 15-90-18-0029 & Κ.Α. 

54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο17 απόφαση 198/20-08-2018

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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