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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ

ΑΔΑ: 6ΨΜΨ46ΜΩΟΑ-7ΝΣ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το 7o/16 Μαρτίου 2021 Πρακτικό υνεδρίαςθσ
του Δ.. τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν.
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 7ο/2021
τθν Άμφιςςα ςιμερα, 16 Μαρτίου 2021, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 14:00, διεξιχκθ μζςω
τθλεδιάςκεψθσ, χωρίσ τθν φυςικι παρουςία των τακτικϊν μελϊν, για λόγουσ διαςφάλιςθσ
τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7.11.2020
εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν και όλεσ τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ (βλ. Παράρτθμα),
κατόπιν τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 856/12-3-2021 εγγράφου προςκλιςεωσ του Προζδρου
αυτισ, που κοινοποιικθκε ςε κάκε μζλοσ του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του
Ν. 1069/80και αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο ζντεκα (11)
μελϊν βρζκθκαν παρόντα επτά (7) μζλθ, ιτοι:
ΠΑΡΟΝΣΑ
1. ωτθρόπουλοσ ωτιριοσ, Πρόεδροσ
2. ολτάτοσ Ανδρζασ, Αντιπρόεδροσ
3. Καπαρζλθ-Χαρίτου Γεωργία, μζλοσ
4. εγκοφνθ Χρφςα, μζλοσ
5. Μζγκοσ Παναγιϊτθσ, μζλοσ
6. Σςιποφρασ Νικόλαοσ, μζλοσ
7. Σςαμαντάνθσ Χριςτοσ, αναπλθρωματικό μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ
1.Μαντηϊροσ Ευςτάκιοσ, μζλοσ
2.Γρίβασ Ευκφμιοσ, μζλοσ
3.Aγαπθτόσ Χαρίλαοσ, μζλοσ
4.Ανδρεοποφλου Μαρία, μζλοσ

(Οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και
προςκλικθκαν νόμιμα)

Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθν διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ απαρτίασ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ
υνεδρίαςθσ.
τθ υνεδρίαςθ παραβρζκθκε ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ
Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν, κ. Λάιοσ Παναγιϊτθσ για τισ ειςθγιςεισ των κεμάτων χωρίσ
δικαίωμα ψιφου και ο Γραμματζασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κ. Καλποφηοσ Ιωάννθσ για
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν κατά τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων.
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Αρικμόσ απόφαςθσ 60/2021
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου Δ.Ε.Τ.Α. Διμου Δελφϊν 2021-2026.
Ειςθγθτισ: κ. Λάιοσ Κ. Παναγιϊτθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ
Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν.
Επί του πρϊτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ
ζκεςε υπόψθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τα εξισ:
1.
2.

3.

4.

Σα άρκρα 5 & 6 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/23.08.1980 τεφχοσ Α'), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σθν αρικ. 30/245/25.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ2Μ46ΜΩΟΑ-4ΔΠ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑ Δ. ΔΕΛΦΩΝ περί Ψιφιςθσ τιμολογιακισ πολιτικισ τθσ
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ του Διμου Δελφϊν.
Σθν αρικ. 37/413/01.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΘ0ΣΩ9Θ-Σ18) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου Δελφϊν περί ζγκριςθσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ τθσ ΔΕΤΑ
Διμου Δελφϊν.
Σο χζδιο επιχειρθςιακοφ χεδίου τθσ ΔΕΤΑ Διμου Δελφϊν για τθν περίοδο 20212026

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/23.08.1980 τεφχοσ
Α'), όπωσ τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ:
«….2.γ) εγκρίνει, κατά το πρώτο ζτοσ τθσ κθτείασ του, το πενταετζσ επιχειρθςιακό
πρόγραμμα δράςθσ, ςτο οποίο αναλφεται ο ςχεδιαςμόσ των εςόδων τθσ επιχείρθςθσ, του
κόςτουσ και των προςδοκώμενων εςόδων από επενδφςεισ, των λειτουργικών δαπανών, το
περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ ανάκτθςθσ υπθρεςιών φδατοσ, που υπολογίηονται,
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του π.δ. 51/2007 (Α' 57), το εδάφιο ε' τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του
ν. 3199/2003 (Α' 24), τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία και τισ αποφάςεισ τθσ
Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων περί των γενικών κανόνων Κοςτολόγθςθσ και Τιμολόγθςθσ
Υπθρεςιών Φδατοσ και των Διαδικαςιών και Μεκόδων για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των
υπθρεςιών φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του…»
Επίςθσ, ςτο άρκρο 6 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/23.08.1980 τεφχοσ Α'), όπωσ
τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει, ςθμειϊνεται ότι ο Γενικόσ Δ/ντισ τθσ
Επιχείρθςθσ μεριμνά για «…..τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
επιχείρθςθσ του πενταετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ δράςθσ, που προβλζπεται ςτθν
περίπτωςθ γ΄ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5…»
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Σο μζλοσ, κ. Μζγκοσ Παναγιϊτθσ πρότεινε ςτο ςϊμα όπωσ το Επιχειρθςιακό χζδιο τθσ
Επιχείρθςθσ, δεδομζνων των καταςτάςεων και των ςυνκθκϊν να μπορεί να ανακεωρείται,
να ςυμπλθρϊνεται και να διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα.
Κατά τθν ψθφοφορία θ κα. Ανδρεοποφλου Μαρία ψιφιςε «παρϊν» (άρκρο 74 παρ. 10
Ν.4555/2018).
Σο υμβοφλιο αφοφ άκουςε τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,
Αποφαςίηει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα τεφχθ του Επιχειρθςιακοφ χεδίου τθσ ΔΕΤΑ του Διμου Δελφϊν για τθν
περίοδο 2021-2026.
2. Σο Επιχειρθςιακό χζδιο τθσ Επιχείρθςθσ, δεδομζνων των καταςτάςεων και των
ςυνκθκϊν κα μπορεί να ανακεωρείται, να ςυμπλθρϊνεται και να διαμορφϊνεται
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
3. Σα τεφχθ του Επιχειρθςιακοφ χεδίου να αναρτθκοφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ
ΔΕΤΑ Διμου Δελφϊν.
Θ απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 7/60/16-3-2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ωσ κάτωκι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΘ

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Άμφιςςα 16-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ
ΤΔΡΕΤΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ

ΩΣΘΡΙΟ Ι. ΩΣΘΡΟΠΟΤΛΟ

