
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  5/08-03-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 69/2018 Θέμα: Υποβολή πρότασης στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-

2020  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  ΑΞ06  «Προστασία  του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» 
για  την  πράξη:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ, 
ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  ΖΩΝΕΣ  ΤΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ  ΔΕ  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ»  και  σύναψη 
σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης.

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  8 

Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.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’ αριθμό 849/05-03-2018 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

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

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.

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα καθώς θα πρέπει  μέχρι την 14η /03/2018 να 

κατατεθεί  πρόταση  χρηματοδότησης  στο  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας  ΑΞ06  «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της  αποδοτικότητας  των 

πόρων» για την πράξη «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» και την 

πράξη  «Προμήθεια, και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Απωλειών, Υδατικού  

Ισοζυγίου και Ποιότητας σε Ζώνες του Υφιστάμενου Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής του Νερού  

ΔΕ Θέρμης του Δήμου Θέρμης» σύμφωνα με την 033.6b A/A, ΟΠΣ 1602, ΈΚΔΟΣΗ 2.0 5507/11-

09-2017 πρόσκληση της Π.Κ.Μ.. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων η σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων με τον Δήμο Θέρμης.  Ως  εκ  τούτου  καθώς  υπάρχει  περιορισμός 

χρόνου κρίνεται αναγκαία η έκτακτη συνεδρίαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
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Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o 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…».

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 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 033.6b Α/Α ΟΠΣ:1602/Έκδοση 2/0 (ΑΠ:5507/9-11-2017) 

πρόσκλησή της καλεί τους Δήμους ή τις ΔΕΥΑ, ΕΥΑΘ Παγίων και τους Συνδέσμους να υποβάλουν 

προτάσεις. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους, ή τις ΔΕΥΑ, ΕΥΑΘ Παγίων και τους 

Συνδέσμους θα πρέπει να εμπίπτουν στη θεματική προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας  06 

«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στην επενδυτική 

προτεραιότητα “Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού  κεκτημένου  της  Ένωσης  και  να  αντιμετωπιστούν  οι  ανάγκες  που  έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις” και 

ειδικότερα στον ειδικό στόχο  «Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των 

σχετικών υποδομών»,   το  οποίο  συγχρηματοδοτείται  από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.
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Μέσω  της  ανωτέρω  πρόσκλησης  δύναται  να  χρηματοδοτηθούν  έργα  προμήθειας  και 

εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος- τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα 

μεταφοράς και διανομής νερού. 

Προτείνεται  η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  για  το  έργο  :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ,  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  ΖΩΝΕΣ  ΤΟΥ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ  ΔΕ  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ», 

προϋπολογισμού 917.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

Το  αντικείμενο  του  Έργου  το  οποίο  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  τεύχος  των  Τεχνικής 

Περιγραφής & Τεχνικών Προδιαγραφών και  τα λοιπά συμβατικά τεύχη,  περιλαμβάνει  τις  κάτωθι 

εργασίες: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δύο (2) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης 

(ΣΔΠ)  σε  επιλεγμένη  ζώνη  του  δικτύου  με  χρήση  τηλεμετρικών  καταγραφικών, 

πιεζοθραυστικών δικλείδων, διατάξεων εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης, διατάξεων παραγωγής 

ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  για  τη  δημιουργία  ενός  (1)  Σταθμού  Μέτρησης 

Παροχής  -  Πίεσης  (ΣΠΠ)  σε  επιλεγμένη  ζώνη  του  δικτύου  με  χρήση  τηλεμετρικών 

καταγραφικών,  διατάξεων  παραγωγής  ενέργειας,  λοιπά μετρητικά όργανα  και  παρελκόμενο 

εξοπλισμό.

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία τριών (3) Σταθμών  In- Μέτρησης 

Ποιότητας  -  Πίεσης  (ΣΠ)  σε  επιλεγμένα  σημεία  του  δικτύου  με  χρήση  διατάξεων  In-line 

μέτρησης  ποιότητας  και  πίεσης  με  διάταξη  τηλεμετρίας,  επικοινωνιακό  και  παρελκόμενο 

εξοπλισμό.

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  για  τη  δημιουργία  Τοπικών  Σταθμών  Ελέγχου 

Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) στις απολήξεις των επιλεγμένων ζωνών του δικτύου με χρήση μετρητών 

κατανάλωσης,  τηλεμετρικών  διατάξεων  καταγραφής  και  επικοινωνίας  και  παρελκόμενο 

εξοπλισμό.

 Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν φορητές διατάξεις λήψης 

δεδομένων  κατανάλωσης,  ακουστικό  γαιόφωνο,  ψηφιακό  συσχετιστή,  φορητή  διάταξη 

μέτρησης ποιότητας νερού και καταγραφικά θορύβου διαρροών.

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  Κεντρικού  Σταθμού  Ελέγχου  (ΚΣΕ)  ο  οποίος  θα  περιλαμβάνει 

εξοπλισμό, λογισμικά κλπ 

 Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

 Δοκιμαστική  λειτουργία  του  συνολικού  συστήματος  καθώς  και  απρόσκοπτη  και  χωρίς 

προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε 

λειτουργία, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, 

τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και

 Εκπαίδευση  του  προσωπικού  της  Υπηρεσίας  κατά  το  διάστημα  της  3  μηνης  δοκιμαστικής 

λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της 
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προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία,  εγχειρίδια, 

καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία 

του συστήματος.

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, 

ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση 

στο  χώρο  των εργασιών,  τις  μετακινήσεις  και  ανυψώσεις,  την  εγκατάσταση,  τον  έλεγχο,  την 

προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και 

στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως 

προδιαγράφονται  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  την  δοκιμαστική  και  επιτυχή  λειτουργία  για 

διάστημα  3  μηνών  και  την  εκπαίδευση  του  προσωπικού  της  υπηρεσίας  στη  λειτουργία  του 

συστήματος.

Το έργο θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων της ΔΕ Θέρμης του Δήμου για πόσιμο νερό, 

θα μειώσει την υπεράντληση υδατικών αποθεμάτων και θα προστατεύσει τον υδροφόρο ορίζοντα 

και τέλος θα βελτιώσει την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού στο καταναλωτικό κοινό.

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, όπως έχει 

ήδη εκτιμηθεί  από  τη  Διαχειριστική  Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής  Μακεδονίας,  για  την  υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ως εκ τούτου 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:  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση 

ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου απωλειών, υδατικού ισοζυγίου και ποιότητας σε ζώνες  του 

υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του νερού ΔΕ Θέρμης του Δήμου Θέρμης” από τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Δήμο Θέρμης. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο 

λάβει απόφαση για:

1. Έγκριση της υποβολής πρότασης στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα 

Προτεραιότητας  ΑΞ06  «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της 

αποδοτικότητας  των  πόρων»  για  την  πράξη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ,  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ  ΔΕ  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ»   προϋπολογισμού  917.000,00€  μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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 όπως 
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αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 και σύμφωνα με το 

συνημμένο  υπόδειγμα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης, 

προκειμένου  να υποβληθεί  πρόταση στο  ΕΠ Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020 στον 

Άξονα  Προτεραιότητας  ΑΞ06  «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της 

αποδοτικότητας  των  πόρων»  για  το  έργο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ,  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

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 ενός εκπροσώπου του ΔΣ και του αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

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

εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., την 033.6b A/A ΟΠΣ 1602, ΈΚΔΟΣΗ 

2.0 (5507/11-09-2017) πρόσκληση και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την  υποβολή  πρότασης  στο  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων» για  την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ  ΔΕ  ΘΕΡΜΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ» 

προϋπολογισμού 917.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο  74  του  Ν.  4483/2017  και  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  υπόδειγμα  που  αποτελεί 

αναπόσπαστο  τμήμα της  παρούσας  απόφασης,  προκειμένου  να υποβληθεί  πρόταση στο ΕΠ 

Κεντρικής  Μακεδονίας  2014-2020  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  ΑΞ06  «Προστασία  του 

περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ  

ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»
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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. Εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην  Κοινή Επιτροπή εποπτείας και παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται ο κ. Πονερίδης Παναγιώτης  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

και αναπληρωτής αυτού ο κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος τακτικό μέλος του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 69/08-03-2018

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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