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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

  Από το πρακτικό της 09/2021 τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.). 
 
Αρ. Απόφασης:  60 / 2021. 
 
ΘΕΜΑ: 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2021. 
  
 Στο Πολύκαστρο και στη Δ.Ε.Υ.Α.Π., σήμερα Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 
11:30 π.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 17763 / 13-08-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου διά περιφοράς. 
 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ένδεκα 
(11) συμβούλων βρέθηκαν παρόντες ένδεκα (11) σύμβουλοι και απόντες κανείς 
σύμβουλος, ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σιωνίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ., 
Ρουκούδης Νικόλαος, Αντιπρ/δρος Δ.Σ., 
Παλάνη Μαρία, μέλος, 
Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά, μέλος, 
Γαρόπουλος Ελευθέριος, μέλος, 
Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, μέλος, 
Δουλκερίδης Γεώργιος, μέλος, 
Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος, μέλος, 
Καμενόπουλος Σωτήριος, μέλος 
Τατσιούδη Σοφία, μέλος και 
Πασιατάς Νικόλαος, μέλος. 

Κανείς. 

                         
 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ κος Γεώργιος Ι. 
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 πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του έτους 2021, έχει ενταχθεί το έργο: 
«Αποκατάσταση και βελτίωση ζημιών των οδών προσπέλασης προς τις πηγές Βαλιαράτς 
και Γρίβας» προϋπολογισμού 200.000,00 €, ποσό που καλύπτεται από χρήματα του 
Προγράμματος Δ.Ε. για έργα θεομηνίας. Το έργο υπήρχε πρόβλεψη να κατασκευασθεί 
από την Τ.Υ. του Δήμου Παιονίας. Οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως η 
δημοπρασία, τα πρακτικά της δημοπρασίας, οι εγκρίσεις από το ΔΣ και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, ο προληπτικός έλεγχος, η κατασκευή του έργου, οι 
χρηματοδοτήσεις, οι πληρωμές, οι παραλαβές και κυρίως η περιβαλλοντική αδειοδότησή 
του, απαιτούν πολύ χρόνο και ακόμη δεν άρχισαν. Χάθηκε δηλαδή πολύτιμος χρόνος και 
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υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση. Η ΤΥ του Δήμου, λόγο φόρτου 
εργασιών, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει το έργο. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη δυνατή απορρόφηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο έως την 16-05-2022, 
ημερομηνία λήξης του προγράμματος της λειψυδρίας, η ΤΥ της ΔΕΥΑ Παιονίας αποφάσισε 
αντί της κατασκευής του παραπάνω έργου, να προβεί στην κατασκευή μικρών έργων και 
προμηθειών, με διαδικασίες όχι τόσο χρονοβόρες. Να αναφερθεί ότι μετά τη στελέχωση 
της Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ, η ΔΕΥΑ Παιονίας εξασφάλισε 
την πιστοποίηση ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού 193/2020 στις 29.09.2020 και 
απέκτησε διοικητική και υπηρεσιακή επάρκεια και δύναται πλέον να εκτελεί έργα μόνη της. 
Έτσι θα εκτελέσει τα έργα: 
 

1. Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης προς υδρευτικό δίκτυο πηγής 
Λέχνιτς της ΔΕ Αξιούπολης, αξίας 30.000,00 €, 

2. Κατασκευή τεχνικών έργων προς αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης 
προς υδρευτικό δίκτυο πηγής Γρίβας-Γουμένισσας της ΔΕ Γουμένισσας, αξίας 
30.000,00 € και 

3. Βελτίωση και τεχνικά έργα προς αποκατάσταση πρόσβασης οδού υδρευτικού 
δικτύου πηγής Βαλιαράτς της ΔΕ Ευρωπού, αξίας 30.000,00 €. 
 

Τα παραπάνω προτεινόμενα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 €. 
Από την αρχική χρηματοδότηση περισσεύουν 110,000,00 €, που θα χρησιμοποιηθούν για 
την προμήθεια υλικών ύδρευσης, για την αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης από 
την Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς και για την προμήθεια μέσων (οχημάτων 4Χ4) που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στα συνεργεία μας να προσεγγίζουν τα δίκτυα ύδρευσης στους ορεινούς 
όγκους πολύ σύντομα ακόμη και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

 
Για τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές έλαβε γνώση και η χρηματοδοτούσα 

αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών), με το έγγραφο μας 17957/26-08-2021. 
 
Η 2η τροποποίηση του Π.Τ.Ε. της ΔΕΥΑΠ έτους 2021 που πρέπει να εγκρίνετε και 

στην οποία καταδεικνύονται τα νέα έργα που εντάσσονται σε αυτό για κατασκευή, 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑ ΑΡΧΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΑΥΞΟ-

ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΣΗ 

1.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΥΔΡ-
ΑΠΟΧ                                      ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

              ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 

3 

Αποκατάσταση βατότητας οδού 
πρόσβασης προς υδρευτικό δίκτυο πηγής 
Λέχνιτς της ΔΕ Αξιούπολης. 0,00 +30.000,00 ΠΔΕ 30.000,00  ΠΔΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

3 

Κατασκευή τεχνικών έργων προς 
αποκατάσταση βατότητας οδού 
πρόσβασης προς υδρευτικό δίκτυο πηγής 0,00 +30.000,00 ΠΔΕ 30.000,00 ΠΔΕ 
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Γρίβας-Γουμένισσας της ΔΕ Γουμένισσας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ 

3 

Βελτίωση και τεχνικά έργα προς 
αποκατάσταση πρόσβασης οδού 
υδρευτικού δικτύου πηγής Βαλιαράτς της 
ΔΕ Ευρωπού. 0,00 +30.000,00 ΠΔΕ 30.000,00  ΠΔΕ  

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

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

12 
Αποκατάσταση και βελτίωση ζημιών των 
οδών προσπέλασης προς τις πηγές 
Βαλιαράτς και Γρίβας. 200.000,00 ΠΔΕ -200.000,00 0,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 200.000,00 -110.000,00 90.000,00 

ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΔΕ:  200.000,00 -110.000,00 90.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021: 9.262.381,39 -110.000,00 9.152.381,39 
 
            
           Πρέπει να εγκριθεί η 2η τροποποίηση του Π.Τ.Ε. της ΔΕΥΑΠ έτους 2021. 
 

Παρακαλώ για την απόφασή σας. 
 
           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 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Τεχνικών Έργων του έτους 
2021 της ΔΕΥΑΠ. 
  

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του έτους 2021, έχει ενταχθεί το έργο: 
«Αποκατάσταση και βελτίωση ζημιών των οδών προσπέλασης προς τις πηγές Βαλιαράτς 
και Γρίβας» προϋπολογισμού 200.000,00 €, ποσό που καλύπτεται από χρήματα του 
Προγράμματος Δ.Ε. για έργα θεομηνίας. Το έργο υπήρχε πρόβλεψη να κατασκευασθεί 
από την Τ.Υ. του Δήμου Παιονίας. Οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως η 
δημοπρασία, τα πρακτικά της δημοπρασίας, οι εγκρίσεις από το ΔΣ και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, ο προληπτικός έλεγχος, η κατασκευή του έργου, οι 
χρηματοδοτήσεις, οι πληρωμές, οι παραλαβές κλπ και κυρίως η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή του, απαιτούν πολύ χρόνο και ακόμη δεν άρχισαν. Χάθηκε δηλαδή πολύτιμος 
χρόνος και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χαθεί και η χρηματοδότηση. Η ΤΥ του Δήμου, 
λόγο φόρτου εργασιών, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει το έργο. Προκειμένου λοιπόν να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο έως 
την 16-05-2022, ημερομηνία λήξης του προγράμματος της λειψυδρίας, η ΤΥ της ΔΕΥΑ 
Παιονίας αποφάσισε αντί της κατασκευής του παραπάνω έργου, να προβεί στην 
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κατασκευή μικρών έργων και προμηθειών, με διαδικασίες όχι τόσο χρονοβόρες. Μετά τη 
στελέχωση της Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ, η ΔΕΥΑ Παιονίας 
εξασφάλισε την πιστοποίηση ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού 193/2020 στις 
29.09.2020 και απέκτησε διοικητική και υπηρεσιακή επάρκεια και δύναται πλέον να εκτελεί 
έργα μόνη της. Έτσι θα εκτελέσει τα έργα: 
 

4. Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης προς υδρευτικό δίκτυο πηγής 
Λέχνιτς της ΔΕ Αξιούπολης, αξίας 30.000,00 €, 

5. Κατασκευή τεχνικών έργων προς αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης 
προς υδρευτικό δίκτυο πηγής Γρίβας-Γουμένισσας της ΔΕ Γουμένισσας, αξίας 
30.000,00 € και 

6. Βελτίωση και τεχνικά έργα προς αποκατάσταση πρόσβασης οδού υδρευτικού 
δικτύου πηγής Βαλιαράτς της ΔΕ Ευρωπού, αξίας 30.000,00 €. 
 

Τα παραπάνω προτεινόμενα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 €. 
Από την αρχική χρηματοδότηση περισσεύουν 110,000,00 €, που θα χρησιμοποιηθούν για 
την προμήθεια υλικών ύδρευσης, για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν λόγο της 
θεομηνίας τα δίκτυα ύδρευσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς και για την προμήθεια μέσων 
(οχημάτων 4Χ4) που θα δίνουν τη δυνατότητα στα συνεργεία μας να προσεγγίζουν τα 
δίκτυα ύδρευσης πολύ σύντομα ακόμη και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

 
Για τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές έλαβε γνώση και η χρηματοδοτούσα 

αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών), με το έγγραφο μας 17957/26-08-2021. 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται η 2η τροποποίηση του Π.Τ.Ε. της ΔΕΥΑΠ έτους 2021 

όπως εγκρίνεται: 
 

 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑ ΑΡΧΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΑΥΞΟ-

ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΣΗ 

1.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΥΔΡ-
ΑΠΟΧ                                      ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

              ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 

3 

Αποκατάσταση βατότητας οδού 
πρόσβασης προς υδρευτικό δίκτυο πηγής 
Λέχνιτς της ΔΕ Αξιούπολης. 0,00 +30.000,00 ΠΔΕ 30.000,00  ΠΔΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

3 

Κατασκευή τεχνικών έργων προς 
αποκατάσταση βατότητας οδού 
πρόσβασης προς υδρευτικό δίκτυο πηγής 
Γρίβας-Γουμένισσας της ΔΕ Γουμένισσας. 0,00 +30.000,00 ΠΔΕ 30.000,00 ΠΔΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ 

3 

Βελτίωση και τεχνικά έργα προς 
αποκατάσταση πρόσβασης οδού 
υδρευτικού δικτύου πηγής Βαλιαράτς της 
ΔΕ Ευρωπού. 0,00 +30.000,00 ΠΔΕ 30.000,00  ΠΔΕ  
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

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

12 
Αποκατάσταση και βελτίωση ζημιών των 
οδών προσπέλασης προς τις πηγές 
Βαλιαράτς και Γρίβας. 200.000,00 ΠΔΕ -200.000,00 0,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 200.000,00 -110.000,00 90.000,00 

ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΔΕ:  200.000,00 -110.000,00 90.000,00 
 
 
           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 09/2021. 
 
           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2021 και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές αντίγραφο  
     

Πολύκαστρο  31-08-2021 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ 
 
 
 

Σιωνίδης Κωνσταντίνος 
Δήμαρχος Δ. Παιονίας 
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