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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 1/27-01-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 09/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της 

παροχής εργασιών αποκατάστασης 

οδοστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 27 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 

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

108/21-01-2022 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 και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος 

– Μαλλιαρός Σωτήριος - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Σουρίνης 

Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος  

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ  

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., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον  

Ν4782/2021, προτίθεται να προβεί στην επιλογή παρόχου με ειδίκευση σε εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων 
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οδοστρώματος αστικών δρόμων μικρής ή μεσαίας κυκλοφορίας, επαρχιακού δικτύου και οδούς δευτερεύουσας 

σημασίας,  λόγω βλαβών ύδρευσης - αποχέτευσης σε όλη την έκταση του νησιού, προκειμένου να καλύψει τις 

ανάγκες της για τη χρονική περίοδο μέχρι και 31-12-2022.  

 

Συγκεκριμένα, οι επισκευές οδών θα περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες: 

 

1. Την επαναφορά των δρόμων με επιφάνεια από σκυρόδεμα, κατά την οποία η σύνδεση με το υφιστάμενο 

οδόστρωμα πρέπει να γίνει με ευθύγραμμη και αιχμηρή ακμή, να είναι δε ομαλή και συνεκτική. 

 

2. Σπασμένα κομμάτια οδοστρώματος κοντά στην ακμή θα πρέπει να απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή και 

αν είναι δυνατόν με μηχάνημα κοπής οδοστρωμάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος πρέπει να εκτελεσθεί 

κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα με το συνεχόμενο οδόστρωμα και πάντως σύμφωνα με τους κανόνες 

έντεχνης λειτουργίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες – πρότυπα. Προτού ξεκινήσει η διαδικασία 

σκυροδέτησης, το προς σκυροδέτηση τμήμα αποκατάστασης του οδοστρώματος πρέπει να είναι απαλλαγμένο 

από σκόνη, σαθρά υλικά, λίπη, έλαια κλπ. Ρηγματωμένες τελικές επιφάνειες  μετά το πέρας των εργασιών 

(συντήρηση) δεν θα γίνονται αποδεκτές. Θα ακολουθείται επαναεπισκευή  του συγκεκριμένου τμήματος κατόπιν 

εντολής της υπηρεσίας με δαπάνες του παρόχου. 

 

3. Την διάστρωση , διαβροχή και συμπύκνωση υλικού  υπόβασης/βάσης που θα κατασκευάζεται σε δύο στρώσεις 

των 10 εκ. σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00. 

 

4. Την διάστρωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (οπλισμένο ή μη), τελικού πάχους 15 εκ., του 

οποίου η διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση θα ακολουθεί πιστά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ 15-01-01-02-00, 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00.  

 

5. Την επαναφορά των δρόμων με επιφάνεια λιθόστρωσης ή πλακόστρωσης η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή 

λιθόστρωσης με λίθους λαξευτούς, προέλευσης, σχήματος και διάταξης τέτοιας ώστε να αποκαθιστά απόλυτα 

την μορφή και την στερεότητα της αρχικής επιφάνειας (προ της εκσκαφής), που εδράζεται σε στρώμα 

σκυροδέματος C16/20, και κατάλληλης αρμολόγησης. 

 

6. Μετά το πέρας των εργασιών, ο πάροχος υποχρεούται στην  απομάκρυνση των πλεοναζόντων  υλικών και τον 

επιμελή καθαρισμό των χώρων. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΩΡΕΣ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€/ΩΡΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ      

ΕΥΡΩ 

Επαναφορά των δρόμων με επιφάνεια από σκυρόδεμα 100 75,00 7.500,00 

Απομάκρυνση των σπασμένων κομματιών  50 75,00 3.750,00 

Καθαρισμός του οδοστρώματος από σκόνη, σαθρά υλικά, λίπη, έλαια κλπ.  50 75,00 3.750,00 

Διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση υλικού  υπόβασης/βάσης που θα 

κατασκευάζεται σε δύο στρώσεις των 10 εκ. σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-03-00 50 75,00 3.750,00 

Διάστρωση και συντήρηση  σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (οπλισμένο 

ή μη), τελικού πάχους 15 εκ. 50 75,00 3.750,00 

Κατασκευή λιθόστρωσης για την επαναφορά των δρόμων με επιφάνεια 50 75,00 3.750,00 
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λιθόστρωσης ή πλακόστρωσης  

Απομάκρυνση των πλεοναζόντων  υλικών και επιμελής καθαρισμός των 

χώρων 50 75,00 3.750,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 400,00   30.000,00 

ΦΠΑ 24%     7.200,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     37.200,00 

 
 
Η αμοιβή του παρόχου  υπολογίστηκε βάσει της μέσης εργοδοτικής επιβάρυνσης που περιλαμβάνεται στις 

εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, για το Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012.  

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες: 

1.  Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας   από το Τεχνικό τμήμα της επιχείρησης, 

υπογεγραμμένη από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ κ. Τσένη Γεώργιο, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα 

προμηθειών για τη διαδικασία. 

2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 94/120-01-2022 Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 22REQ009947383. 

3. Έχει ληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00085/20-01-2022 για δέσμευση 

πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. 6Ν6ΣΟΕΥΣ-ΞΩΠ. 

4. Αναρτήθηκε  η με αρ. πρωτ. 95/20-01-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην 

επιχείρηση  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜ: 22PROC009947554. 

                                                                                                  

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. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης, για την παροχή εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος,  με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης των εργασιών  αποκατάστασης οδοστρώματος στην 

επιχείρηση ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 142872298,  ΔΟΥ Καβάλας  και στοιχεία επικοινωνίας: 

Δ/νση: Λιμενάρια  Θάσου, τηλ. 6942489930, έναντι του ποσού των 30.000,00 € πλεόν Φ.Π.Α., 

μέχρι 31-12-2022. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-07-0001-600  και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού 

εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2022. 

4. Η παραλαβή της υπηρεσίας  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την 

219/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης 

για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022». 

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 09/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   28-01-2022                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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