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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. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
10. την  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, 

11. Το γεγονός ότι όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, εφόσον 
προϋφίστανται της 16ης−6−2011 χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τη ΚΥΑ 
43504/2005  (ΦΕΚ  Β΄1784)  σχετική  άδεια,  είτε  δεν  έχουν  άδεια  εν  γένει  είτε  η 
υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος 
της, οφείλουν να εφοδιαστούν µε άδεια χρήσης νερού

12. Την ανάγκη συγκρότησης φακέλου για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα 
χρήσης νερού των υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Θέρμης

13. Το γεγονός ότι  η ΔΕΥΑ Θέρμης όφειλε να προχωρήσει  στην υποβολή των αιτήσεων 
αδειοδότησης προκειμένου να θεμελιωθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και 
οι υδροληψίες να θεωρούνται νόμιμες.

14. Το γεγονός ότι  οι αιτήσεις  που υποβλήθηκαν δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας.

15. Την  συλλογή  των  απαραίτητων  στοιχείων,  για  τη  συμπλήρωση  του  φακέλου 
αδειοδότησης όπως αυτά αναφέρονται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

16. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λόγω έλλειψης προσωπικού.

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  διενέργεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  τη  συγκρότηση   του 

φακέλου  αδειοδότησης  για  υφιστάμενα  δικαιώματα  χρήσης  νερού  των  υδρευτικών 
γεωτρήσεων του Δήμου Θέρμης  ενδεικτικού  προϋπολογισμού 19.950,00€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α..

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
 Συλλογή  των  απαραίτητων  στοιχείων,  για  τη  συμπλήρωση  του  φακέλου 

αδειοδότησης:
- Εντοπισμός  Αριθμού  Αγροτεμαχίου/οικοδομικού  τετραγώνου  στο  οποίο  έχει 

ανορυχθεί η γεώτρηση 
- Εντοπισμός Παροχής ΔΕΗ - Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού 
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- Αποτύπωση σε χάρτη των υδρευτικών γεωτρήσεων, των δεξαμενών και δικτύων 
ύδρευσης των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών του 
Δήμου Θέρμης.

- Γενικά  Χαρακτηριστικά  γεώτρησης  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  της  ΚΥΑ 
150559/16-6-2011 όπως 

συντεταγμένες θέσης
εκμεταλλεύσιμη παροχή
βάθος διάτρησης / σωλήνωσης
εξωτερική διάμετρος διάτρησης / σωλήνωσης
στάθμη άντλησης
παροχή ή χωρητικότητα 
αγωγοί μεταφοράς ύδατος
- Υπολογισμός των ποσοτήτων νερού για την άδεια χρήσης ανά γεώτρηση (ΚΥΑ 

Φ16/6631/1-6-89)
 Πράξεις χαρακτηρισμού (όπου απαιτείται)
 Διόρθωση των αιτήσεων αδειών χρήσης νερού 
 Συγκρότηση του φακέλου αδειοδότησης ανά δίκτυο ύδρευσης

Οι  επιμέρους  φάκελοι  που  συντάσσονται  εκτιμούνται  15/οικισμό  και  αφορούν  σε  57 
υδρευτικές γεωτρήσεις και  51 αντλιοστάσια - δεξαμενές ύδρευσης.
2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης.
3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α. 18-03-01-0002 & Κ.Α. 

54-02-02-0123  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 3/2016 Α.Δ.Σ. 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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