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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 8/22-06-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 101/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση 

project για τα 20 χρόνια παρουσίας και δράσης 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 2418/14-

06-2021 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). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
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 έξι (6) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το όγδοο  -8
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 

«Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 προτίθεται να προβεί στην 

επιλογή συνεργάτη για την για την υλοποίηση project για τα 20 χρόνια παρουσίας και δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.   

 

Το τρέχον έτος, 2021, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου συμπληρώνει 20 έτη λειτουργίας της. 

Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ δημιουργεί, συντηρεί και αναβαθμίζει τις υποδομές Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης του νησιού, προσφέροντας τις υπηρεσίες της στους πολίτες της Θάσου, αλλά και στους επισκέπτες 

της, συνεισφέροντας άμεσα, αλλά και έμμεσα, τόσο στην ποιότητα της καθημερινότητας των κατοίκων, όσο και στην 

ποιότητα των παραμέτρων που έχουν συνάφεια με τον Τουρισμό της περιοχής. 

Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ήταν, είναι και θα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παροχών μας σε κατοίκους και 

επισκέπτες της Θάσου, συμβάλλοντας παράλληλα και με έργα πνοής. Ήδη, την παρούσα στιγμή, η Επιχείρηση 

βρίσκεται σε απόλυτη ενεργητικότητα, στο μέγιστο του τεχνικού και εργατικού δυναμικού της, με την εκτέλεση 9 

έργων και τον προγραμματισμό 4 ακόμη, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί.  

Όλα αυτά αναφέρονται, ως υποστηρικτικά της ουσίας και του νοήματος παρουσίας της Επιχείρησης. Και, ακόμη 

περισσότερο, σε συνδυασμό με το ορόσημο των 20 ετών, αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να παρουσιάσουμε 

και να αναδείξουμε το έργο και τη συμβολή μας στο ευρύτερο κοινό.  

Ως εκ τούτου, σκοπός μας είναι να επικοινωνήσουμε την ταυτότητά μας, τη φιλοσοφία μας και το έργο μας. Για να το 

επιτύχουμε αυτό, η βέλτιστη επιλογή είναι να συνδυάσουμε τα ψηφιακά και τα συμβατικά μέσα, δημιουργώντας 

αναγνωρισιμότητα εντός και εκτός των γεωγραφικών ορίων της Θάσου.  

 

 Ανάδειξη Ταυτότητας 

Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε στο κοινό την 20ετή παρουσία και τη δράση μας, μέσα από τη δημιουργία μίας 

ξεχωριστής επετειακής ταυτότητας, αλλά και ενός συνόλου ψηφιακού και έντυπου επικοινωνιακού υλικού, το οποίο 

θα αναδεικνύει τη συμβολή της Δ.Ε.Α.Υ.Θ. στο νησί της Θάσου, κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες, αλλά και την 

προοπτική της, εντός του στρατηγικού σχεδιασμού της.  

 

 Επικοινωνία Φιλοσοφίας  

Η Δ.Ε.Α.Υ.Θ. περνάει στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Απαλλασσόμαστε από τα συμβατικά και ξεπερασμένα μέσα, με 

κάθε τρόπο, και επιδιώκουμε την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Αυτό οφείλουμε να το επικοινωνήσουμε στο κοινό με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, μέσα από το διαδίκτυο, την 

ψηφιακή ενημέρωση και τα κοινωνικά δίκτυα. Βρισκόμαστε άμεσα και υπεύθυνα στο πλευρό του πολίτη, 

καλύπτοντας με ποιότητα τις ανάγκες του, γι’ αυτό και επιδιώκουμε την άμεση επικοινωνία μαζί του.  

 Προβολή Έργου 

Από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000 έως σήμερα, η Δ.Ε.Α.Υ.Θ. δημιουργεί, αναβαθμίζει και διασφαλίζει 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης στο νησί της Θάσου, μέσα από έργα, αλλά 

και πάντα με τη φροντίδα του προσωπικού και των διοικήσεων. Σήμερα οφείλουμε να αναδείξουμε αυτή την 20ετή 

δράση μας, και να επικοινωνήσουμε τις μελλοντικές παρεμβάσεις μας και τα στρατηγικά σχέδια αναβάθμισης των 

υποδομών και των δικτύων. Επιλέγοντας τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και τη χρήση των ψηφιακών 

μέσων, έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε το μήνυμά μας άμεσα, ξεκάθαρα και αποτελεσματικά.  

Για όλα τα παραπάνω, επιλέγουμε να αναδείξουμε την παρουσία και το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και προτείνουμε: 

1. Τη δημιουργία επετειακού λογοτύπου για τα «20 χρόνια Δ.Ε.Υ.Α.Θ.». 

2. Τη δημιουργία βίντεο timeline, με παρουσίαση των έργων αλλά και των μελλοντικών σχεδίων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
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3. Τη δημιουργία Facebook Page, το setup Facebook Ads Manager Account και τη σχεδίαση γραφικών για 

την ολοκληρωμένη επικοινωνία επετειακής ταυτότητας, έργων και στρατηγικής. 

4. Την ανάρτηση των έργων  

5. Τη σχεδίαση και ανάρτηση ψηφιακού banner και του βίντεο στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου. 

Συμπληρωματικά, για τη δημιουργία του βίντεο, κρίνεται αναγκαία η επίγεια και εναέρια φωτογράφιση των έργων 

που έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν φωτογραφηθεί. 

Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής, απώτερος στόχος μας, μέσα από την υλοποίηση αυτού του project για τα 20 

χρόνια παρουσίας και δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, είναι να σηματοδοτήσουμε την έναρξη μίας νέας σύγχρονης 

εποχής για την Επιχείρηση, αναδεικνύοντας τη συμβολή της και εγκαινιάζοντας έναν νέο τρόπο άμεσης επικοινωνίας 

με τους πολίτες.   

 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  

 

1. Φωτογράφηση έργων  

Επίγεια φωτογράφιση έργων που δεν έχουν φωτογραφηθεί στο παρελθόν για τις ανάγκες προβολής αυτών 

στην ιστοσελίδα και σε βίντεο  

 

2. Δημιουργία Βίντεο 

Δημιουργία βίντεο παρουσίασης των υλοποιημένων έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε χρονολογική σειρά 

 

3. Σχεδίαση επετειακού λογοτύπου και ταυτότητας, επετειακών ψηφιακών μπάνερ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

Επίγεια φωτογράφιση έργων που δεν έχουν φωτογραφηθεί στο 

παρελθόν για τις ανάγκες προβολής αυτών στην ιστοσελίδα και 

σε βίντεο  TEM 1 1200,00 1.200,00 

Δημιουργία βίντεο παρουσίασης των υλοποιημένων έργων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε χρονολογική σειρά TEM 1 1800,00 1.800,00 

Σχεδίαση επετειακού λογοτύπου και ταυτότητας, επετειακών 

ψηφιακών μπάνερ TEM 1 3000,00 3.000,00 

          

          

ΣΥΝΟΛΟ       6.000,00 

Φ.Π.Α.24/%       1.440,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       7.440,00 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:  

 

1. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 2534/17-06-2021 Τεκμηριωμένο  Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ008782850.  

2. Ελήφθη η  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00215/17-06-2021 για δέσμευση πίστωσης, 

που έλαβε Α.Δ.Α. 6Ο27ΟΕΥΣ-4Ξ3 . 

21AWRD008821686 2021-06-28
ΑΔΑ: Ψ9ΧΙΟΕΥΣ-ΩΣΙ



                                                                                                                                                                

 4 

3. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 2535/17-06-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την 

επιχείρηση Σαββόπουλος Νικόλαος – ARTWARE, Αριστοτέλους 13 Καβάλα, ΑΦΜ: 101539473, Δ.Ο.Υ. 

Καβάλας που έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008782876» 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Οι  Σύμβουλοι εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν τα έξι παρόντα μέλη 

 

Το μέλος κ. Λαμπρινίδης λάμπρος καταψηφίζει το θέμα. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, 

καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 

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

παρούσας απόφασης, για την παροχή υπηρεσίας υλοποίησης project για τα 20 χρόνια 

παρουσίας και δράσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της υλοποίησης project για τα 20 χρόνια παρουσίας και δράσης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην επιχείρηση  Σαββόπουλος Νικόλαος – ARTWARE, Αριστοτέλους 13 Καβάλα, ΑΦΜ: 

101539473, Δ.Ο.Υ. Καβάλας τηλ. 2510 223879 έναντι του ποσού των 6.000,00 € πλεόν Φ.Π.Α. 

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. 64-02-0007  και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού 

εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021.  

4. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜΔΗΣ και για ένα μήνα μετά. 

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2021    
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   23-06-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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