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ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το Πρακτικό της αριθμ. 05/2021 Τακτικής Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α 

              

 

Σήμερα την 19-03-2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.  έως 

13:00  συνήλθε διά περιφοράς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1311/16-03-2021 

πρόσκλησης του Προέδρου, που νόμιμα έχει σταλεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 

4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/19, την με αριθμό  Δ1α/Γ.Π.οικ. 

69863/02.11.2020 (ΦΕΚ 4829/02.11.2020 τεύχος Β’) ΚΥΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

απαρτία, αφού σε σύνολο 11 τακτικών μελών δήλωσαν παρόντα τα 9 μέλη του Συμβουλίου                

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Ιντζεμπελίδου Ελένη                        ΑΠΟΥΣΑ        

Μουλατζίδου Δροσιά                                       

Κυριακίδης Πέτρος 

Μιχαηλίδης Χαράλαμπος  

Αθανασιάδης Ανδρέας  ΑΠΩΝ 

Μυτιληνός Ευάγγελος   

Ουζουνίδης Γεώργιος   

Παπαδόπουλος Δήμος 

Ξενουδάκης Γεώργιος    

Καβάζης Γεώργιος    

 

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι με τη συμμετοχή τους στη διά περιφοράς συνεδρίαση, ομόφωνα 

συμφώνησαν για την συνεδρίαση και για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης, με την 

αποστολή της ψηφοφορίας τους μέσω e-mail. 

Παρουσία του Δημάρχου και Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και της 

Γενικής Διευθύντριας κ. Κυριακής Χαμουρατίδου, έγινε η λήψη, εκτύπωση και ανάγνωση 

των e-mail των μελών του Δ.Σ. και έγινε η καταμέτρηση των ψήφων.  
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5 

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51/19-03-2021 

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας δημοσίευσης 

σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ιστοσελίδες και εφημερίδες μηνύματος για την 

«Ευαισθητοποίηση των πολιτών για το νερό» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η 

Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κυριακή Χαμουρατίδου εισηγήθηκε τα κάτωθι: 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

Με αφορμή τον «εορτασμό» της 22ας Μαρτίου ως παγκόσμιας ημέρας νερού πιστεύουμε 

ότι υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. είναι να ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες για την 

σημασία του νερού στην ζωή των πολιτών και κατά συνέπεια στην ορθή χρήση του 

σύμφωνα και με τις επιταγές της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο 

ενημέρωση των πολιτών για την ορθή χρήση του νερού, έχει τελικό όφελος στην ΔΕΥΑΑ, 

εξαιτίας της προσδοκώμενης μείωσης της άσκοπης σπατάλης του νερού, και άρα των 

απαιτούμενων έργων και τω λειτουργικών  εξόδων για την επάρκεια του νερού των δικτύων 

της. 

  

 Για όλους τους πιο πάνω λόγους που περιγράφηκαν, και επειδή έχει προβλεφθεί 

ποσό στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για έξοδα διαφημίσεων από ραδιοφώνου, 

τηλεόρασης, ιστοσελίδων  αλλά και εφημερίδων 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

          

Την έγκριση της δημιουργίας και μετάδοσης video animation, ραδιοφωνικών – 

τηλεοπτικών μηνυμάτων καθώς και δημοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για 

τον σημαντικό ρόλο του νερού και την σημασία της προστασίας του σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Το προϋπολογισθέν κόστος 5.200,00 € πλέον ΦΠΑ 

24%, συνολικά 6.448,00€ που θα καλυφθεί από τους ΚΑ 64.02.0100, 64.09.0100 καθώς και 

54.00.2990 (για τον ΦΠΑ) του προϋπολογισμού του έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τη 

θετική ψήφο όλων των Διοικητικών πλην του κ. Ουζουνίδη Γεώργιου που ψήφισε κατά, 

όπως δηλώθηκε με μήνυμά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Την έγκριση της δημιουργίας και μετάδοσης video animation, ραδιοφωνικών – 

τηλεοπτικών μηνυμάτων καθώς και δημοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για 

τον σημαντικό ρόλο του νερού και την σημασία της προστασίας του σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Το προϋπολογισθέν κόστος 5.200,00 € πλέον ΦΠΑ 

24%, συνολικά 6.448,00€ που θα καλυφθεί από τους ΚΑ 64.02.0100, 64.09.0100 καθώς και 

54.00.2990 (για τον ΦΠΑ) του προϋπολογισμού του έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια ημέρα 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                        Ακολουθούν υπογραφές 

Ι. ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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