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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Την με αριθμό ΚΥΑ150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 Β΄/16-6-2011) «Διαδικασίες, όροι και 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπως 
αυτή ισχύει.

10. Την  ανάγκη  υποβολής  αιτήσεων  αδειοδότησης  προκειμένου  να  θεμελιωθούν  τα 
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων και οι υδροληψίες 
να θεωρούνται νόμιμες.

11. Την  ανάγκη  χορήγησης  αδειών  για  υφιστάμενα  δικαιώματα  χρήσης  νερού  των 
αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Θέρμης.

12. Την ανάγκη συγκρότησης φακέλου για την αδειοδότηση των υφιστάμενων αρδευτικών 
γεωτρήσεων του Δήμου Θέρμης.

13. Την  συλλογή  των  απαραίτητων  στοιχείων,  για  τη  συμπλήρωση  του  φακέλου 
αδειοδότησης.

14. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
15. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συγκρότησης φακέλου για τη χορήγηση 
αδειών  για  υφιστάμενα  δικαιώματα  χρήσης  νερού  των  αρδευτικών  γεωτρήσεων  του 
Δήμου  Θέρμης,  στην  εταιρεία ΥΕΤΟΣ  «ΜΕΛΕΤΕΣ  -ΕΡΕΥΝΕΣ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»  με ΑΦΜ 099796533 με ποσό ανάθεσης των εργασιών 19.500,00€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

− Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, για τη συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης:
− Καταγραφή αρδευόμενων εκτάσεων και είδη καλλιεργειών ανά γεώτρηση
− Εντοπισμός Αριθμού Αγροτεμαχίου/οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο έχει ανορυχθεί η 

γεώτρηση 
− Εντοπισμός Παροχής ΔΕΗ - Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού 
− Αποτύπωση σε χάρτη των αρδευτικών γεωτρήσεων και των αρδευόμενων εκτάσεων των 

τριών Δημοτικών Ενοτήτων, Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών του Δήμου Θέρμης.
− Γενικά Χαρακτηριστικά γεώτρησης σύμφωνα με το παράρτημα της ΚΥΑ 150559/16-6-

2011
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− Υπολογισμός  των  ποσοτήτων  νερού  για  την  άδεια  χρήσης  ανά  γεώτρηση  (ΚΥΑ 
Φ16/6631/1-6-89)

− Συμπλήρωση των Δηλώσεων υπαγωγής των γεωτρήσεων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 171923/3071/3-12-2013 – Πράξεις χαρακτηρισμού.

− Διόρθωση των αιτήσεων αδειών χρήσης νερού 
− Συγκρότηση του φακέλου αδειοδότησης ανά γεώτρηση
 Παραδοτέα:  Φάκελοι  αδειοδότησης  υφιστάµενων  αρδευτικών  γεωτρήσεων  του  Δήμου 
Θέρμης (Ενδεικτικός αριθμός 30 αρδευτικές γεωτρήσεις). 

Η εργασία θεωρείται  ότι ολοκληρώθηκε αφού παραληφθεί το σύνολο των φακέλων ο 
οποίος θα συμπεριλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δεν δύναται να υπερβαίνει 
το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και  στους Κ.Α.  Κ.Α.  16-12-00-
0032 &  Κ.Α.  54-00-01-00023  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία 
δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ. 

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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