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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 3/28-03-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 40/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της λειτουργίας υφιστάμενου 

έργου ύδρευσης σύμφωνα με την ΥΑ 

115973/6088/2014».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 28 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 

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

904/22-03-2022 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 μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

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

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος –  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος 

- Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος  

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο  (-4
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 αυτών που βρίσκονται σε δημόσια δασική έκταση.   
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Ειδικότερα, το έργο ύδρευσης στη περιοχή της Αγίας Βασιλικής είναι υφιστάμενο και λειτουργεί  κανονικά, υδροδοτεί 

δε εδώ και δεκαετίες τον οικισμό του Θεολόγου. 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» απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης 

νερού. Προαπαιτούμενο για την έκδοση της εν λόγω άδειας χρήσης είναι η έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 9 και 53 παρ. 2 του Ν. 4280/2014. 

 

Το έργο ύδρευσης και συγκεκριμένα τα φρεάτια συλλογής νερού Φ3 και Φ4 τα οποία συγκεντρώνουν τα υπόγεια 

νερά της περιοχής της Αγίας Βασιλικής και στη συνέχεια μέσω αγωγών γίνεται η πλήρωση της δεξαμενής του 

χωριού στη θέση Κοιμητήρια, βρίσκονται εντός δημόσιας δασικής έκτασης και οι συντεταγμένες του είναι αυτές που  

ορίζονται στο τοπογραφικό με την αντίστοιχη εμβαδομέτρησή τους σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Να 

σημειωθεί ότι τα φρεάτια Φ1 και Φ2 που εμφανίζονται στο τοπογραφικό είναι παλαιότερα και ανενεργά και ως τέτοια 

δεν χρησιμοποιούνται, καθώς έχουν αντικατασταθεί από τα νεώτερα κατασκευασμένα φρεάτια Φ3 και Φ4. 

 

 
 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΑ 115973/6088/2014 «Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση : (Α) 

απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα» η αρμόδια δασική αρχή είναι 

επιφορτισμένη με την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

Για την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.   

 
Μετά από τα παραπάνω εισηγούμαστε : 

 

Για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου ως απαραίτητο δικαιολογητικό στην αίτηση της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προς την αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο Θάσου)  για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης 

στο υφιστάμενο έργο ύδρευσης των υπόγειων νερών στη περιοχή της Αγίας Βασιλικής και συγκεκριμένα για τα 

φρεάτια συγκέντρωσης νερού Φ3 και Φ4 που βρίσκονται μέσα σε δημόσια  δασική έκταση σύμφωνα με την 

εμβαδομέτρηση και συντεταγμένες όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.      
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Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης 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 έντεκα παρόντα μέλη 

 

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

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Τη διαβίβαση της   παρούσας απόφασης στο Δήμο Θάσου για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 

Συμβουλίου  ως απαραίτητο δικαιολογητικό στην αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προς την αρμόδια δασική αρχή 

(Δασαρχείο Θάσου)  για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης στο υφιστάμενο έργο ύδρευσης των 

υπόγειων νερών στη περιοχή της Αγίας Βασιλικής και συγκεκριμένα για τα φρεάτια συγκέντρωσης νερού 

Φ3 και Φ4 που βρίσκονται μέσα σε δημόσια  δασική έκταση σύμφωνα με την εμβαδομέτρηση και 

συντεταγμένες όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:      

 

 

 
 
 

ΑΔΑ: 6125ΟΕΥΣ-Κ9Υ



                                                                                                                                                                

 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2022    

 
                 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης λάμπρος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   29-03-2022                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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