
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 6Κ16ΟΡΥΑ-ΚΔ5  

  
 Απόφαση  αριθμ.  189/2016 
      Στην Κοζάνη σήμερα 13/10/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση 
στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, στις 
10/10/2016 με αποδεικτικό επίδοσης, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα  
τα οκτώ (7) μέλη ήτοι: 
 
        Παρόντες                                                       Απόντες   
 Πεκρίδης Γ.           Πρόεδρος                    Δινοπούλου Β.    Αντιπρόεδρος                                   
 Βακουφτσής Κ.           Μέλος                    Δεληγιάννης Ι.          Μέλος    
 Πατουλίδης  Γ.              »                          Μπουμπόναρη Ν.        »      
 Νικολάου Ν.                  »                          Σιώμος Ν.                    »    
 Πολωνίδης Ν.               »                          
 Στημονιάρης Δ.             »                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.                                              
 Τουμπουλίδου Π.          »     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: 
      Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, θέτει υπ όψη των  
μελών του Δ.Σ. το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2016-2020 της Επιχείρησης που προσδιορίζει τους 
στόχους και τις πολιτικές επίτευξης του οράματος ανάπτυξης της για την επόμενη πενταετία  και 
καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ’ όψη : 1)Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2016-
2020 της Επιχείρησης, 2) Το γεγονός ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2020 της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης προσδιορίζει τη στρατηγική της Διοίκησης για την 
ερχόμενη πενταετία, λαμβάνοντας  υπόψη τα μεγέθη και τη δυναμική της επιχείρησης καθώς και 
τις συνθήκες που δημιουργεί η δυσμενής οικονομική συγκυρία. Η νέα στρατηγική επιβάλλεται να 
είναι αποτελεσματική και αποδοτική εξασφαλίζοντας παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες -  δημότες μέσω της οικονομικής και αποδοτικής λειτουργίας της Επιχείρησης.  Η ΔΕΥΑ 
Κοζάνης εφαρμόζοντας το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα ως στόχο έχει να  ισχυροποιήσει το 
ρόλο της, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και υπερκεράζοντας τα 
εμπόδια που δημιουργεί το «ασφυκτικό» οικονομικό περιβάλλον.  
Για την εξειδίκευση της στρατηγικής της  αξιολογούνται τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, 
τα δυνατά και αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος και οι ευκαιρίες και απειλές που 
δημιουργεί το εξωτερικό περιβάλλον. 3) Το ότι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος η ΔΕΥΑ 
Κοζάνης επιδιώκει: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
    Έγκριση  Επιχειρησιακού Προγράμματος έτους 2016 - 
2020.                                               
                                                                               

   Από το πρακτικό της με αριθμό 
17/2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑ Κοζάνης                                                                                                         



 

 Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και ταυτόχρονα τη διατήρηση του κοινωφελούς 
χαρακτήρα της. 

 Το συντονισμό και την κινητοποίηση της οργανωτικής δομής και των πόρων της. 

 Τον έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό των απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την  
εξασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων και πόρων.  

 Την αξιοποίηση των πόρων και των ευκαιριών που προσφέρει η εφαρμογή του νέου ΕΣΠΑ 
2016-2020 και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου. 

 Την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σχετικά με την ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος. 

 Την εναρμόνιση της λειτουργίας της και τη συμμόρφωσή της με τις λοιπές διατάξεις των 
ευρωπαϊκών κανονισμών και της εθνικής νομοθεσίας. 

 4) Το γεγονός ότι οι Στόχοι,  Γενικοί και Ειδικοί, που εξυπηρετούν το όραμα της επιχείρησης 
για την ερχόμενη πενταετία απευθύνονται τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και στο 
εσωτερικό και είναι οι έξης:  
Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Γενικός Στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος – Αξιοποίηση φυσικών πόρων. 
Γενικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης της επιχείρησης. 
Γενικός Στόχος 4:  Ενίσχυση του Κοινωνικού χαρακτήρα της Επιχείρησης. 
Γενικός Στόχος 5:  Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας. 
5)Το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης που για την πενταετία 2016-2020 ανέρχεται σε 
74.000.000,00 € περίπου πλέον Φ.Π.Α. 6)Τα επιλεχθέντα οκτώ (8) σενάρια εξέλιξης 
οικονομικών μεγεθών περιόδου 2016-2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται, περιγράφονται και 
προσδιορίζονται που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 7) τις διατάξεις του 
Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.3463/06,Ν.3852/2010 μετά από διαλογική 
συζήτηση   

Ομόφωνα Αποφασίζει  
     Εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2016-2020 της Επιχείρησης.    
Το Δ.Σ.  αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες. 
  

 Η παρούσα απόφαση πήρε      189/2016   
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: 
  

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                                  
 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                             ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
  
                                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 
                                                                                                   ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
 
                                                                                                   ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
                              ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
                                                                                                   ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 
 

Ακριβές  απόσπασμα 
Κοζάνη                2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ 
 
 
 
 

  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   


