
                                                                                                                                                                

 1 

 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 1

ης
  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 06/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI:   Έγκρισης πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή  

υποστήριξης εργασιών τεχνιτών – υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2021».           
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη  
και  ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την     
αριθ. 14/08-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα μέλη σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
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 υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (11) μελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν  (08) συνολικά τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαμπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουμανής Γεώργιος                                         
7. Λαμπρινίδης Λάμπρος 
8. Στάμος Βασίλειος 

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξης 
προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Παροχή υποστήριξης εργασιών τεχνιτών – 
υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2021”».                              
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι με την  166/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εγκρίθηκε  η 

μελέτη και ο τρόπος δημοπράτησης  της Παροχής  υποστήριξης  εργασιών τεχνιτών-υδραυλικών  για τα δίκτυα της 
.Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους  2021.  
Ο διαγωνισμός είχε καθοριστεί από τη Διακήρυξη να λάβει έλαβε χώρα την 30

η
 Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 11.00 

π.μ. στα γραφεία της Επιχείρησης.  
Μετά την λήξη υποβολής των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 162/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στην αποσφράγιση των 
φακέλων των 2 συμμετεχόντων οικονομικών φορέων όπου διαπιστώθηκε: 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι επαρκή, νόμιμα 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και  τα ζητούμενα από τη διακήρυξη περιεχόμενα του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς.  
Συνεπώς και οι δύο  συμμετέχοντες προκρίθηκαν  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών στην ίδια συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 παρ.4 του                       
Ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Διακήρυξης.  
Κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν δύο οικονομικές προσφορές 
για τα δύο από τα τρία τμήματα υποστήριξης  που προβλέπονται στη διακήρυξη. 
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των προσφερόμενων τιμών ανά τμήμα υποστήριξης  για τον κάθε 
προσφέροντα και κατέληξε στην ανάθεση σε  δύο  συμμετέχοντες  για δύο τμήματα υποστήριξης επιλέγοντας  τη 
χαμηλότερη τιμή (άρθρο 1 της Διακήρυξης «Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του/των 
αναδόχου/ων θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 
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σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 327, 311 και 334 του Ν. 4412/2016, εφόσον εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος της τεχνικής έκθεσης.  
Κατόπιν του αποτελέσματος της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό που 
συντάχθηκε προς το Διοικητικό συμβούλιο για την έγκριση αυτού, το οποίο έχει ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θάσος, 30/12/2020   
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτ.  5668  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ, ΕΤΟΥΣ  2021». 
 

Στο Λιμένα Θάσου και στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σήμερα στις 30 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2020 
ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  συνήλθε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 162/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργήσει τον 
συνοπτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υποστήριξης  εργασιών τεχνιτών-υδραυλικών  για τα δίκτυα της ΔΕΥΑΘ, 
έτους  2021», όπως αναφέρεται στην με αριθμό 166/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ περί έγκρισης εκτέλεσης 
της υπηρεσίας  «Παροχή υποστήριξης  εργασιών τεχνιτών-υδραυλικών  για τα δίκτυα της ΔΕΥΑΘ, έτους  2021» με 
ΑΔΑ: ΩΖΓ5ΟΕΥΣ-Φ7Β.                             .  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Μπακιρτζής Κωνσταντίνος, Τεχνίτης Υδραυλικός 
3. Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικού, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

 
Ακολούθως η Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου τις προσφορές που κατέθεσαν 
ενδιαφερόμενοι πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές με κατάθεση του φακέλου στο πρωτόκολλο οι: 

1. Βασιλούδης Αναστάσιος 
2. Σωτηριάδης Ιωάννης 

 

Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας και χωρίς να παρουσιασθεί άλλος 
ενδιαφερόμενος, η επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης των προσφορών. 

 
Κατά το 1

ο
 στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο καλά σφραγισμένο και προέβη στην 
αποσφράγισή τους κατά σειρά επίδοσης. Κατόπιν αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία 
υπήρχαν μέσα στον κυρίως φάκελο του κάθε συμμετέχοντα. Τα δικαιολογητικά αυτά, αναλυτικά κατά συμμετέχοντα 
αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

1 

Βασιλούδης Αναστάσιος 

ΤΕΥΔ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Βεβαίωση έναρξης 
εργασιών ΔΟΥ 

2 

Σωτηριάδης Ιωάννης 

ΤΕΥΔ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Βεβαίωση έναρξης 
εργασιών ΔΟΥ 

 
Ακολουθεί το 2

ο
 στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο αφορά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών: 

Η επιτροπή έλεγξε τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων και διαπιστώθηκε ότι οι 
συμμετέχοντες κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι επαρκή, νόμιμα και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της μελέτης. Συγκεκριμένα, ανά προσφέροντα και σύμφωνα με τα ζητούμενα από τη διακήρυξη 
περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφορά;, κατατέθηκαν: 
 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ              ΑΔΕΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ 

Υ/Δ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΥΤ/ΤΟΥ 

ΑΔΕΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 Βασιλούδης 
Αναστάσιος 

ΝΑΙ – ΠΤΥΧΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Σωτηριάδης Ιωάννης ΝΑΙ – ΠΤΥΧΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
«ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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‘Όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης.  
Συνεπώς οι δύο συμμετέχοντες προκρίνονται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών στην ίδια συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 παρ.4 του    Ν. 
4412/2016. 
 
Ακολουθεί το 3

ο
 στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών: 

 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για τα ζητούμενα τμήματα υποστήριξης κατατέθηκαν οι εξής οικονομικές 

προσφορές: 
 

 Βασιλούδης Αναστάσιος: Κατέθεσε οικονομική προσφορά για το τμήμα υποστήριξης Γ:  

 

Εργασία Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή μονάδος 
(Ευρώ/ώρα) 

Σύνολο 
(Ευρώ) 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης  Εργατοώρα 700 10,00 7.000,00 

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Εργατοώρα 550 10,00 5.500,00 

Εργασίες σύνδεσης καινούργιων παροχών με το 
δίκτυο ύδρευσης Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και έλεγχος των πηγών και δεξαμενών  Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών 
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, 
για την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης. Εργατοώρα 75 10,00 750,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων 
αποχέτευσης, για την εξασφάλιση και βελτίωση 
της αποχέτευσης ακαθάρτων. Εργατοώρα 60 10,00 600,00 

          

          

Σύνολο   1625   16.250,00 

ΦΠΑ 24%       3.900,00 

        20.150,00 

 
 

 Σωτηριάδης Ιωάννης: Κατέθεσε οικονομική προσφορά για το τμήμα υποστήριξης Α:  
 

Εργασία Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή μονάδος 
(Ευρώ/ώρα) 

Σύνολο 
(Ευρώ) 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης  Εργατοώρα 650 10,00 6.500,00 

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Εργατοώρα 640 10,00 6.400,00 

Εργασίες σύνδεσης καινούργιων παροχών με το 
δίκτυο ύδρευσης Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Συντήρηση και έλεγχος των πηγών και δεξαμενών  Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών 
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, 
για την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων 
αποχέτευσης, για την εξασφάλιση και βελτίωση 
της αποχέτευσης ακαθάρτων. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

          

          

Σύνολο   1750   17.500,00 

ΦΠΑ 24%       4.200,00 

        21.700,00 

 

Οι προσφορές είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού και καλύπτουν τα ζητούμενα από την τεχνική έκθεση 
της διακήρυξης.  
Η  επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε πως κατατέθηκαν προσφορές μόνο για τα τμήματα υποστήριξης Α και Γ. 
Για το τμήμα υποστήριξης Β δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Για τα τμήματα υποστήριξης Α και Γ η αντιστοιχία 
είναι η εξής: 
Υποστήριξη Α:: Σωτηριάδης Ιωάννης με προσφερόμενη τιμή 17.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

Υποστήριξη Γ: Βασιλούδης Αναστάσιος  με προσφερόμενη τιμή 16.250,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%. 

 Η Επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 
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1. Την αριθμ. 166/2020  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80, «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως, όπως ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν  σήμερα  

4. Τα άρθρα 1 και 13 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου αναφέρεται «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καταθέσουν προσφορά  για  ένα ή περισσότερα τμήματα της υποστήριξης  έτσι όπως ορίζονται 

ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4412/2016 .  Σε κάθε τμήμα υποστήριξης 
αντιστοιχεί ένα άτομο. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάδοχος για περισσότερα του ενός τμημάτων  
υποστήριξης, θα πρέπει να διασφαλίσει προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. τον επαρκή αριθμό ατόμων ανά τμήμα., και 
«Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής»  

5. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Υπέρ της ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού  διαγωνισμού με κατανομή  των τμημάτων 
υποστήριξης  στους προσφέροντες τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  (άρθρο 1 της Διακήρυξης), ως 
εξής: 
 
Υποστήριξη Α:: Σωτηριάδης Ιωάννης με προσφερόμενη τιμή 17.500,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης, η παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μέχρι και 31/03/2022.  
 
Υποστήριξη Γ: Βασιλούδης Αναστάσιος  με προσφερόμενη τιμή 16.250,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης, η παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης ορίζεται από 01/03/2021 έως 31/03/2022.  
 

Για το τμήμα υποστήριξης Β για το οποίο δεν κατατέθηκε καμία οικονομική προσφορά, η επιτροπή προτείνει  την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Κατά παρέκκλιση των 
παραγράφων 8 και 9, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις 
διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς 
ΦΠΑ είναι μικρότερη από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000) για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από ένα εκατομμύριο 
Ευρώ (1.000.000) για έργα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον 
τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στα οποία έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο 
έργο, η προτεινόμενη αγορά παρεμφερών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 
Μέχρι το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της μελέτης, μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης.  
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρχικός προϋπολογισμός 52.500,00 Χ 20% = 10.500,00 ευρώ.  
 
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση,  αφού έλαβε υπόψη  την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις που αναφέρονται σ’  αυτή, καθώς επίσης και τις  διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, 
μετά από ψηφοφορία  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το υπ’  αριθμ. 5668/30-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υποστήριξης εργασιών τεχνιτών – υδραυλικών για τα δίκτυα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  έτους 2021». 

2. Εγκρίνει τους κατωτέρω ως προσωρινούς αναδόχους για την παροχή υποστήριξης εργασιών τεχνιτών – 
υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  έτους 2021, ως εξής:  

 Υποστήριξη Α:: Σωτηριάδης Ιωάννης έναντι του ποσού των 17.500,00 €  πλέον ΦΠΑ, από την 

ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης μέχρι 31-03-2022. 

 Υποστήριξη Γ: Βασιλούδης Αναστάσιος  έναντι του ποσού των  16.250,00 € πλέον ΦΠΑ, από 

01-03-2021  μέχρι 31-03-2022.  
3. Για το τμήμα υποστήριξης Β για το οποίο δεν κατατέθηκε καμία οικονομική προσφορά, θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 10 του                   
Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 8 και 9, οι αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, 
λαμβάνοντας υπ' όψιν την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ είναι μικρότερη 
από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000) για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από ένα εκατομμύριο Ευρώ 
(1.000.000) για έργα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν 
τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στα οποία έχει διαιρεθεί το 
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη αγορά παρεμφερών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το ποσό των 10.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. (αρχικός προϋπολογισμός 
52.500,00 Χ 20% = 10.500,00 €).  
 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους στους συμμετέχοντες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 06/2021    
 
                                              
                                              
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   15-01-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
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