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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από το πρακτικό της 13/2020 τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Αρ. Απόφασης:   88 / 2020.

ΘΕΜΑ: 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2020.
 

Στο Πολύκαστρο και στη Δ.Ε.Υ.Α.Π., σήμερα Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
19:00 μ.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 15767/ 01-10-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ένδεκα (11)
συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  δέκα (10) σύμβουλοι και απόντες  ένας (1) σύμβουλος,
ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Καραθόδωρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ.,
Παλάνη Μαρία, μέλος,
Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά, μέλος,
Γαρόπουλος Ελευθέριος, μέλος,
Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, μέλος,
Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος, μέλος,
Δουλκερίδης Γεώργιος, μέλος,
Καμενόπουλος Σωτήριος, μέλος
Τατσιούδη Σοφία, μέλος και
Πασιατάς Νικόλαος, μέλος.

Ρουκούδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,

                        
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ κος Γεώργιος

Αναστασιάδης και η γραμματέας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  κα Γωνιάδου Ελισάβετ.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  ο  Γενικός  Διευθυντής
εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι  πρέπει να εγκριθεί η 5η

αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ  έτους 2020.  Η αναμόρφωση προβλέπει
αλλαγές μόνο στο σκέλος των εξόδων του Π/Υ. Αυτές είναι:
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α)  Η  Δ.Ε.Υ.Α.  Παιονίας  συμμετέχει  στο  διασυνοριακό  έργο  «Sustainable
management of cross-border water resources» (Ελληνική μετάφραση: Βιώσιμη διαχείριση
των  διασυνοριακών  υδάτινων  πόρων)  με  ακρωνύμιο  AQUA-M II ως  εταίρος,  σε
συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας, το Δήμο Γευγελής και τη Δημόσια Επιχείρηση
“Komunalec” της Γευγελής υπό τον επιστημονικό συντονισμό του τμήματος Χημείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του έργου συνολικά για
την ΔΕΥΑΠ είναι 141.501,60 €. Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας θα υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  σύγχρονου  τεχνολογικού  εξοπλισμού  που  θα  επι-
τρέπει σε 24ωρη βάση την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και θα τρο-
φοδοτεί  με δεδομένα ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης σχετικά με τα επίπε-
δα ρύπανσης.

 Αναλύσεις της ποιότητας νερού του υδροφόρου ορίζοντα στα όρια του Δήμου.
 α) Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για την διάχυση των αποτελεσμάτων

του έργου, και β) εκπαιδευτικές δράσεις απευθυνόμενες στο προσωπικό του και το
προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων αλλά και τους πολίτες του Δήμου Παιονί-
ας.
Στον  Π/Υ  της  ΔΕΥΑΠ  έχουν  προβλεφθεί  για  το  συγκεκριμένο  έργο  οι  ΚΑ

14.05.01.01, 14.05.01.02, 14.05.01.03, 14.05.01.04 και 14.05.01.05 με ποσά 87.200,00
34.660,00,  385,00,  1.000,00  και  18.256,00  αντίστοιχα  συνολικού  ύψους  στον  Π/Υ
141.501,60 €. 

Έχουν συναφθεί συμβάσεις για όλα τα παραπάνω ποσά με τις αντίστοιχα προβλε-
πόμενες διαδικασίες. Για τον ΚΑ 14.05.01.02 έχει συναφθεί σύμβαση ποσού 31.660,00 €
με πρόχειρο διαγωνισμό. Για το ποσό που υπολείπεται των 3.000,00 € του ίδιου ΚΑ, έπρε-
πε να γίνει πάλι πρόχειρος διαγωνισμός για την σύναψη νέας σύμβασης. Ενημερώσαμε
την διαχειριστική αρχή, η οποία όμως μας  γνωστοποίησε  ότι οι υπηρεσίες επαλήθευσης
δαπανών  που  αναφέρονται  στις  υπόλοιπες  τρεις  χιλιάδες  ευρώ  του  ΚΑ  14.05.01.02
πρέπει  να  γίνουν  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης.  Η  ανάθεση  θα γίνει  σε
πρόσωπο που θα επιλέξει η ΔΕΥΑΠ ανάμεσα σε τρία που θα μας υποδείξει η διαχειριστι-
κή αρχή και η οποία θα τα επιλέξει υποχρεωτικά από ισχύοντα κατάλογο επαληθευτών.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προστεθεί ένας νέος ΚΑ, ο 14.05.01.06 στο σκέλος των
εξόδων με ποσό 3.000,00 € και τίτλο «Υπηρεσίες επαλήθευσης δαπανών». Ισόποσα θα
μειωθεί ο υπάρχων ΚΑ 14.05.01.02, ώστε να μην αυξηθεί ή μειωθεί το συνολικό ποσό του
σκέλους των εξόδων του Π/Υ, ο οποίος θα παραμείνει ισοσκελισμένος.

β) Η ΔΕΥΑ Παιονίας μετά από προσπάθειες επίπονες και συστηματικές, στις 30-09-2020
πήρε πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Μετά από εισήγηση των χημικών του εργαστηρίου ελέγχου πόσιμου νερού και λυμάτων
της ΔΕΥΑ Παιονίας και σε συνέχεια της παραπάνω διαπίστευσης, πρέπει να γίνει διαπίστευση του
εργαστηρίου και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2017. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
τα χημικά εργαστήρια του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (εργαστήρια ΟΤΑ, εργαστήρια
ΔΕΥΑ, εργαστήρια ιατρικών σχολών κλπ), πρέπει μέχρι τις 19-09-2022 να συμμορφωθούν με τις
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO/IEC 17025 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε
διεθνές επίπεδο. Η διαδικασία για την λήψη της παραπάνω διαπίστευσης είναι χρονοβόρα και επί-
πονη. Η διαπίστευση του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΠ επιβάλλεται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα
νομοθεσία  [[Γ1(δ)/ΓΠ οικ.  ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β΄/19-09-2017)  «Ποιότητα  νερού ανθρώπινης  κατα-
νάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787
(L.260,7.10.2015)] και [Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 16518 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Πε-
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ριβάλλοντος του Τμήματος Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος, «Παρακολούθηση ποιότητας
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»]]. Το χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΠ, πρέπει να ακολουθήσει το
παραπάνω πρότυπο, για να μπορεί να συνεχίσει να κάνει αναλύσεις με ισχύ και μελλοντικά χωρίς
να υπάρχει κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με την εισήγηση των χημικών πρέπει να προστεθεί στο σκέλος των εξόδων του
Π/Υ  της  ΔΕΥΑΠ έτους  2020  ο  ΚΑ  61.00.20  με  ποσό 14.000,00  €  και  τίτλο  «Σχεδιασμός  και
ανάπτυξη συστήματος ISO 17025» και

γ) Έχουν δημοσιευθεί οι προσκλήσεις του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλ-
ληλεγγύης της αυτοδιοίκησης που αφορούν τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, τους συνδέσμους
δήμων καθώς και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρί-
τσης». Το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ πήρε απόφαση να υποβάλλει προτάσεις για αντικαταστάσεις δι-
κτύων ύδρευσης σε οικισμούς με πεπαλαιωμένα δίκτυα, να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα
υδρόμετρα με νέα έξυπνα,  να αντικαταστήσει  τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των
αντλιοστασίων ύδρευσης και τέλος να αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των
οικισμών του πρώην Δήμου Γουμένισσας.  Οι μελέτες που περιλαμβάνουν τοπογραφικά,
υδραυλικούς υπολογισμούς, τεχνικές προδιαγραφές,  συγγραφές υποχρεώσεων, μελέτες
σκοπιμότητας, τεχνικές περιγραφές, τεύχη δημοπράτησης, τεχνικά δελτία κλπ, θα συντα-
χθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ. Η σύνταξη της μελέτης για την αντικατάστα-
ση των υδρομέτρων θα ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επειδή έχει την τε-
χνογνωσία.  Τέλος, επειδή οι  Τεχνικές Υπηρεσίες τόσο της ΔΕΥΑΠ  όσο και  του Δήμου
Παιονίας δεν διαθέτουν περιβαλλοντολόγο για σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, η σύ-
νταξη τους θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Σε πρώτη φάση πρέπει να ανατεθεί η με-
λέτη  περιβαλλοντικών  όρων  για  το  έργο  της  αντικατάστασης  του  εξωτερικού  δικτύου
ύδρευσης των οικισμών του πρώην Δήμου Γουμένισσας. Για την ανάθεση αυτή θα προ-
στεθεί στο σκέλος των εξόδων του Π/Υ της ΔΕΥΑΠ έτους 2020 ο ΚΑ 61.00.21 με ποσό
20.000,00 € και τίτλο: «Αμοιβή σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έρ-
γου: «Αντικατάσταση εξωτερικού κεντρικού δικτύου υδροδότησης πρώην Δήμου Γουμένισ-
σας».

       Οι παραπάνω αναφερθείσες τροποποιήσεις στους ΚΑ του προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑΠ έτους 2020 αλλά και οι προσθήκες νέων ΚΑ, δεν αυξομειώνουν το συνολικό ποσό
των εξόδων του Π/Υ και επομένως αυτός παραμένει ισοσκελισμένος. 

Οι  τροποποιήσεις  της  5ης αναμόρφωσης  στο  σκέλος  των  εξόδων  του  Π/Υ,
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

4η ΑΝΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙ-
ΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ
5ης ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗΣ

5η ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

14
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 34.660,00 0,00 0,00 34.660,00

14.05.01.06

Υπηρεσίες επαλήθευσης 
δαπανών

0,00 0,00 +3.000,00 3.000,00
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14.05.01.02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟ-
ΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ

34.660,00 0,00 -3.000,00 31.660,00

61
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 +34.000,00 34.000,00

61.00.20

Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
συστήματος ISO 17025

0,00 0,00 +14.000,00 14.000,00

61.00.21

Αμοιβή  σύνταξης  μελέτης
περιβαλλοντικών  επι-
πτώσεων  του  έργου:
«Αντικατάσταση  εξωτερι-
κού  κεντρικού  δικτύου
υδροδότησης  πρώην  Δή-
μου Γουμένισσας

0,00 0,00 +20.000,00 20.000,00

60
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 810.610,23 -34.000,00 776.610,23

60.00

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΜΜΙΣΘΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 810.610,23 -34.000,00 776.610,23

ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020:
810.610,23 0,00 810.610,23

        Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, έπειτα
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2065/1992, 2130/1993, 2218/1994,
2227/1994, 2307/95, 2503/97, 2647/98, 2839/2000,  3013/2002, 3274/2004,  3274/2005,
3320/2005, 4483/2017, 4512/2018, 4555/2018, 4623/2019 και 4625/2019:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2020.

Η αναμόρφωση προβλέπει αλλαγές μόνο στο σκέλος των εξόδων. Αυτές είναι:

α)  Η  Δ.Ε.Υ.Α.  Παιονίας  συμμετέχει  στο  διασυνοριακό  έργο  «Sustainable
management of cross-border water resources» (Ελληνική μετάφραση: Βιώσιμη διαχείριση
των  διασυνοριακών  υδάτινων  πόρων)  με  ακρωνύμιο  AQUA-M II ως  εταίρος,  σε
συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας, το Δήμο Γευγελής και τη Δημόσια Επιχείρηση
“Komunalec” της Γευγελής υπό τον επιστημονικό συντονισμό του τμήματος Χημείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός του έργου συνολικά για
την ΔΕΥΑΠ είναι 141.501,60 €. Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας θα υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  σύγχρονου  τεχνολογικού  εξοπλισμού  που  θα  επι-
τρέπει σε 24ωρη βάση την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και θα τρο-
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φοδοτεί  με δεδομένα ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης σχετικά με τα επίπε-
δα ρύπανσης.

 Αναλύσεις της ποιότητας νερού του υδροφόρου ορίζοντα στα όρια του Δήμου.
 α) Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για την διάχυση των αποτελεσμάτων

του έργου, και β) εκπαιδευτικές δράσεις απευθυνόμενες στο προσωπικό του και το
προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων αλλά και τους πολίτες του Δήμου Παιονί-
ας.
Στον  Π/Υ  της  ΔΕΥΑΠ  έχουν  προβλεφθεί  για  το  συγκεκριμένο  έργο  οι  ΚΑ

14.05.01.01, 14.05.01.02, 14.05.01.03, 14.05.01.04 και 14.05.01.05 με ποσά 87.200,00
34.660,00,  385,00,  1.000,00  και  18.256,00  αντίστοιχα  συνολικού  ύψους  στον  Π/Υ
141.501,60 €. 

Έχουν συναφθεί συμβάσεις για όλα τα παραπάνω ποσά με τις αντίστοιχα προβλε-
πόμενες διαδικασίες. Για τον ΚΑ 14.05.01.02 έχει συναφθεί σύμβαση ποσού 31.660,00 €
με πρόχειρο διαγωνισμό. Για το ποσό που υπολείπεται των 3.000,00 € του ίδιου ΚΑ, έπρε-
πε να γίνει πάλι πρόχειρος διαγωνισμός για την σύναψη νέας σύμβασης. Ενημερώσαμε
την διαχειριστική αρχή, η οποία όμως μας  γνωστοποίησε  ότι οι υπηρεσίες επαλήθευσης
δαπανών  που  αναφέρονται  στις  υπόλοιπες  τρεις  χιλιάδες  ευρώ  του  ΚΑ  14.05.01.02
πρέπει  να  γίνουν  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης.  Η  ανάθεση  θα γίνει  σε
πρόσωπο που θα επιλέξει η ΔΕΥΑΠ ανάμεσα σε τρία που θα μας υποδείξει η διαχειριστι-
κή αρχή και η οποία θα τα επιλέξει υποχρεωτικά από ισχύοντα κατάλογο επαληθευτών.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προστεθεί ένας νέος ΚΑ, ο 14.05.01.06 στο σκέλος των
εξόδων με ποσό 3.000,00 € και τίτλο «Υπηρεσίες επαλήθευσης δαπανών». Ισόποσα θα
μειωθεί ο υπάρχων ΚΑ 14.05.01.02, ώστε να μην αυξηθεί ή μειωθεί το συνολικό ποσό του
σκέλους των εξόδων του Π/Υ, ο οποίος θα παραμείνει ισοσκελισμένος.

β) Η ΔΕΥΑ Παιονίας μετά από προσπάθειες επίπονες και συστηματικές, στις 30-09-2020
πήρε πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Μετά από εισήγηση των χημικών του εργαστηρίου ελέγχου πόσιμου νερού και λυμάτων
της ΔΕΥΑ Παιονίας και σε συνέχεια της παραπάνω διαπίστευσης, πρέπει να γίνει διαπίστευση του
εργαστηρίου και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2017. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
τα χημικά εργαστήρια του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (εργαστήρια ΟΤΑ, εργαστήρια
ΔΕΥΑ, εργαστήρια ιατρικών σχολών κλπ), πρέπει μέχρι τις 19-09-2022 να συμμορφωθούν με τις
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ ISO/IEC 17025 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε
διεθνές επίπεδο. Η διαδικασία για την λήψη της παραπάνω διαπίστευσης είναι χρονοβόρα και επί-
πονη. Η διαπίστευση του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΠ επιβάλλεται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα
νομοθεσία  [[Γ1(δ)/ΓΠ οικ.  ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β΄/19-09-2017)  «Ποιότητα  νερού ανθρώπινης  κατα-
νάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787
(L.260,7.10.2015)] και [Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 16518 εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Πε-
ριβάλλοντος του Τμήματος Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος, «Παρακολούθηση ποιότητας
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»]]. Το χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΠ, πρέπει να ακολουθήσει το
παραπάνω πρότυπο, για να μπορεί να συνεχίσει να κάνει αναλύσεις με ισχύ και μελλοντικά χωρίς
να υπάρχει κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με την εισήγηση των χημικών πρέπει να προστεθεί στο σκέλος των εξόδων του
Π/Υ  της  ΔΕΥΑΠ έτους  2020  ο  ΚΑ  61.00.20  με  ποσό 14.000,00  €  και  τίτλο  «Σχεδιασμός  και
ανάπτυξη συστήματος ISO 17025» και

γ) Έχουν δημοσιευθεί οι προσκλήσεις του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλ-
ληλεγγύης της αυτοδιοίκησης που αφορούν τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, τους συνδέσμους
δήμων καθώς και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρί-
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τσης». Το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ πήρε απόφαση να υποβάλλει προτάσεις για αντικαταστάσεις δι-
κτύων ύδρευσης σε οικισμούς με πεπαλαιωμένα δίκτυα, να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα
υδρόμετρα με νέα έξυπνα,  να αντικαταστήσει  τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των
αντλιοστασίων ύδρευσης και τέλος να αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των
οικισμών του πρώην Δήμου Γουμένισσας.  Οι μελέτες που περιλαμβάνουν τοπογραφικά,
υδραυλικούς υπολογισμούς, τεχνικές προδιαγραφές,  συγγραφές υποχρεώσεων, μελέτες
σκοπιμότητας, τεχνικές περιγραφές, τεύχη δημοπράτησης, τεχνικά δελτία κλπ, θα συντα-
χθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ. Η σύνταξη της μελέτης για την αντικατάστα-
ση των υδρομέτρων θα ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επειδή έχει την τε-
χνογνωσία.  Τέλος, επειδή οι  Τεχνικές Υπηρεσίες τόσο της ΔΕΥΑΠ  όσο και  του Δήμου
Παιονίας δεν διαθέτουν περιβαλλοντολόγο για σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, η σύ-
νταξη τους θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Σε πρώτη φάση πρέπει να ανατεθεί η με-
λέτη  περιβαλλοντικών  όρων  για  το  έργο  της  αντικατάστασης  του  εξωτερικού  δικτύου
ύδρευσης των οικισμών του πρώην Δήμου Γουμένισσας. Για την ανάθεση αυτή θα προ-
στεθεί στο σκέλος των εξόδων του Π/Υ της ΔΕΥΑΠ έτους 2020 ο ΚΑ 61.00.21 με ποσό
20.000,00 € και τίτλο: «Αμοιβή σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έρ-
γου: «Αντικατάσταση εξωτερικού κεντρικού δικτύου υδροδότησης πρώην Δήμου Γουμένισ-
σας».

       Οι παραπάνω αναφερθείσες τροποποιήσεις στους ΚΑ του προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑΠ έτους 2020 αλλά και οι προσθήκες νέων ΚΑ, δεν αυξομειώνουν το συνολικό ποσό
των εξόδων του Π/Υ και επομένως αυτός παραμένει ισοσκελισμένος. 

Οι  τροποποιήσεις  της  5ης αναμόρφωσης  στο  σκέλος  των  εξόδων  του  Π/Υ,
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

4η ΑΝΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣΘΑΦΑΙ-
ΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ
5ης ΑΝΑΜΟΡ-

ΦΩΣΗΣ

5η ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

14
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 34.660,00 0,00 0,00 34.660,00

14.05.01.06

Υπηρεσίες επαλήθευσης 
δαπανών

0,00 0,00 +3.000,00 3.000,00

14.05.01.02

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟ-
ΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ

34.660,00 0,00 -3.000,00 31.660,00

61
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 +34.000,00 34.000,00

61.00.20

Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη
συστήματος ISO 17025

0,00 0,00 +14.000,00 14.000,00
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61.00.21

Αμοιβή  σύνταξης  μελέτης
περιβαλλοντικών  επι-
πτώσεων  του  έργου:
«Αντικατάσταση  εξωτερι-
κού  κεντρικού  δικτύου
υδροδότησης  πρώην  Δή-
μου Γουμένισσας

0,00 0,00 +20.000,00 20.000,00

60
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 810.610,23 -34.000,00 776.610,23

60.00

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΕΜΜΙΣΘΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00 810.610,23 -34.000,00 776.610,23

ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020:
810.610,23 0,00 810.610,23

            Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 13/2020.

            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2020 και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο     

Πολύκαστρο  06-10-2020

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Καραθόδωρος Χρήστος
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