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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/01-07-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 113/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών 

για παροχή γνωμοδότησης».                                         

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα την 1

η
  του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα       

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

2284/27-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν τα επτά (7) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος -  Γεωργίου Ιωάννης 

– Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γκάγκος Αλέξανδρος  

Απόντες: Σαλταρής Αργύριος – Σουρίνης Ιωάννης  - Βουλτσίδης Παναγιώτης – Καζάρας Στέργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένατο  (-9
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και νομιμοποίησης των υφιστάμενων 

έργων ύδρευσης μεταξύ των οποίων και το έργο ύδρευσης στη περιοχή της Αγίας Βασιλικής το οποίο είναι 

υφιστάμενο και λειτουργεί  κανονικά, υδροδοτεί δε εδώ και δεκαετίες τον οικισμό του Θεολόγου. Η έκδοση άδειας 

χρήσης νερού απαιτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) απόφαση «Κατηγορίες 

αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, 

περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις». 

Σύμφωνα με το τοπογραφικό της περιοχής που επισυνάπτεται η πηγή είναι υπόγεια και βρίσκεται εντός του 

ρέματος της περιοχής της Αγίας Βασιλικής, ενώ τα φρεάτια συλλογής νερού Φ3 και Φ4 - με την αντίστοιχη 

εμβαδομέτρηση - βρίσκονται εντός δημόσιας δασικής έκτασης συγκεντρώνουν δε τα υπόγεια νερά της πηγής και στη 

συνέχεια μέσω αγωγών γίνεται η πλήρωση της δεξαμενής του χωριού στη θέση Κοιμητήρια. Οι συντεταγμένες των 

φρεατίων είναι αυτές που ορίζονται στο τοπογραφικό τους. Να σημειωθεί ότι τα φρεάτια Φ1 και Φ2 που εμφανίζονται 
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στο τοπογραφικό είναι παλαιότερα και ανενεργά και ως τέτοια δεν χρησιμοποιούνται, καθώς έχουν αντικατασταθεί 

από τα νεώτερα κατασκευασμένα φρεάτια Φ3 και Φ4 .  

Προαπαιτούμενο για την έκδοση της εν λόγω άδειας χρήσης είναι και η έκδοση απόφασης έγκρισης 

επέμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 9 και 53 παρ. 2 του Ν. 4280/2014 για τα φρεάτια συλλογής νερού Φ3 και 

Φ4 εντός της δημόσιας δασικής έκτασης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προς τη κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται με ειδικό επιστήμονα 

για την εκπόνηση μελέτης ανάλογης της ετήσιας απολήψιμης ποσότητας κυβικών μέτρων νερού,  η οποία θα 

επισυναφθεί στο αίτημα προς τη Διεύθυνση Δασών . 

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ζητάει από έμπειρο νομικό επιστήμονα αφού μελετήσει το σχετικό φάκελο με 

όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με το 

νομοτεχνικό ζήτημα χορήγησης άδειας χρήσης νερού και δικαίου περί δημοσίων ρεμάτων, έτσι ώστε να υποβάλλει 

εκ νέου και τεκμηριωμένα αίτημα  για χορήγηση άδειας χρήσης νερού της πηγής της Αγίας Βασιλικής, έναντι του 

ποσού των 1.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κωδ. Δικηγόρων (80,00 €/ώρα απασχόλησης - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κωδ. Δικηγόρων, αρθ. 7 παρ. 14 Ν.4205/2013,ΦΕΚ Α 242/6.11.2013).  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας έχει ληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00209/240-06-

2022 για δέσμευση πίστωσης. 

 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα δέκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του                  

Ν. 1069/80 και του άρθρου 240 του  Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

1. Αναθέτει στο Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω  κ. Δεληγιάννη – Πουλόπουλο Φωκίωνα του Ιωάννη, με ΑΜ 2284 

και έδρα επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 14 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 6932581626, αφού μελετήσει το 

σχετικό φάκελο με όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με το νομοτεχνικό ζήτημα χορήγησης άδειας χρήσης νερού και δικαίου περί 

δημοσίων ρεμάτων, έτσι ώστε η Επιχείρηση να υποβάλλει εκ νέου και τεκμηριωμένα αίτημα  για χορήγηση 

άδειας χρήσης νερού της πηγής της Αγίας Βασιλικής. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 79212100-4 ΩΡΕΣ 15 80,00 1.200,00 

              

  Σύνολο         1.200,00 

  ΦΠΑ 24%         288,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         1.488,00 
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2. Η Αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται στο ποσό των 1.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 59 

του Κωδ. Δικηγόρων (80,00 €/ώρα απασχόλησης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κωδ. Δικηγόρων, αρθ. 7 παρ. 14 

Ν.4205/2013,ΦΕΚ Α 242/6.11.2013). 

3. Η  σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 61-00-0000 και τον Κ.Α.  54-00  του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης  έτους 2022. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2022    

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   04-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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