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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 10/29-07-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 112/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής 

υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων 

εγκαταστάσεων ΕΕΛ Ποτού, σύμφωνα με τα άρθρα 

328 και 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 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. 3246/19-

07-2021 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. Κουτσουμανής Γεώργιος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα 

συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσουλκάνης Γεώργιος. 

 
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 πέντε (5) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσουλκάνης Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαμπρινίδης 

Λάμπρος –  Τσουλκάνης Γεώργιος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Κουτσουμανής Γεώργιος - 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 τέταρτο  -4
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 

 

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εξέδωσε Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης: 5378/17-12-2020, 20PROC007868447) για την 

«Παροχή εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων  και εργασιών εφαρμογής 

χλωρίωσης νερού, έτους 2021», συνολικού προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

(14.160,00 ευρώ). Αντικείμενο του Συνοπτικού διαγωνισμού ήταν  η  παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων 

εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού, έτους 2021, για την ορθή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΕΛ αλλά και την υποστήριξη του Γραφείου 

Αναλύσεων πόσιμου ύδατος, στο τμήμα της χλωρίωσης, έτους  2021, για τα εξής τμήματα υποστήριξης: 

 

Με την 13/2021 Απόφαση του Δ.Σ., (ΑΔΑ: 6ΤΝΛΟΕΥΣ-ΔΣΙ) με την οποία εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. 350/05-02-

2021 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού  

διαγωνισμού, αναδείχτηκαν τέσσερις οριστικοί ανάδοχοι στους οποίους κατακυρώθηκαν το σύνολο των τμημάτων  

υποστήριξης του διαγωνισμού. Από το συνολικό ποσό των 45.000,00€ των τμημάτων υποστήριξης Α, Β και Γ που 

αφορούν τις εργασίες συντήρησης ΒΙΟΚΑ, από τις κατατιθέμενες προσφορές και από τις συμβάσεις που 

υπογράφτηκαν με τους αναδόχους, το τελικό ανατιθέμενο ποσό αφορά το συνολικό ποσό των 38.839,00€ με το 

υπόλοιπο να ανέρχεται σε 6.161,00€.  

 

Ο ΒΙΟ.ΚΑ Ποτού είναι ο νέος βιολογικός του νησιού του οποίου η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώθηκε στις 

5/7/2021 (βεβαίωση περαίωσης). Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν διαθέτει το προσωπικό που απαιτείται για την λειτουργία της 

ΕΕΛ. Επίσης  το προσωπικό που είναι στελεχωμένες οι άλλες ΕΕΛ του νησιού, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και την 

ΕΕΛ του Ποτού, ιδιαίτερα εν μέσω καλοκαιριού που όλα δουλεύουν στο μέγιστο. Για τους ανωτέρω λόγους 

προκρίνεται η λειτουργία της ΕΕΛ να συνεχίσει να ελέγχεται από εξωτερικό συνεργάτη γι αυτό και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.    

προτίθεται να αναθέσει για το σκοπό αυτό το υπολειπόμενο ποσό του προαναφερθέντος διαγωνισμού.  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΙΟΚΑ 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Α 1700 10,00 17.000,00 

2 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΙΟΚΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Β 1400 10,00 14.000,00 

3 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΙΟΚΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ 1400 10,00 14.000,00 

4 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ 

 

 1400 10,00 14.000,00 

     

 ΣΥΝΟΛΟ 5.900  59.000,00€ 
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Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ Ποτού για το επόμενο τρίμηνο που αφορά και περίοδο απαραίτητης 

λειτουργίας του λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου, και μέχρι την έκδοση νέας διαδικασίας για την ετήσια 

λειτουργία του,  προτείνεται   η 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 59.000,00 Χ 20% = 11.800,00 ευρώ.  

Συνεπώς, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για τη συντήρηση του ΒΙΟ.ΚΑ Ποτού, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

προτίθεται να προβεί στην επιλογή παρόχου, μέχρι το ποσό των 6.161,00 ευρώ από  την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης  έως και 31/10/2021: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

Τον καθαρισμό όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων  με έμφαση 

της εσχάρας στην είσοδο των δεξαμενών του ΒΙΟ.ΚΑ. Ποτού Εργατοώρα  200 10,00 2.000,00 

Τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση των κινητήρων αερισμού 

στον ΒΙΟΚΑ Ποτού Εργατοώρα  80 10,00 800,00 

Τον τακτικό έλεγχο και την συντήρηση των αντλιοστασίων Εργατοώρα  100 10,00 1.000,00 

Την περιποίηση και φροντίδα για την καθαριότητα του 

περιβάλλοντα χώρου της εγκατάστασης Εργατοώρα  80 10,00 800,00 

Την απομάκρυνση στερεών αντικειμένων που εμποδίζουν την 

ομαλή λειτουργία των αντλιών στη δεξαμενή καθίζησης Εργατοώρα  80 10,00 800,00 

Την φροντίδα για τον εφοδιασμό των εγκαταστάσεων με 

βοηθητικές ύλες, υλικά και όργανα απαραίτητα για τον έλεγχο 

και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα  20 10,00 200,00 

Την τήρηση στατιστικών στοιχεία της αρμοδιότητάς του. Εργατοώρα  20 10,00 200,00 

Την φροντίδα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων Εργατοώρα  36 10,00 360,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ       6.160,00 

ΦΠΑ 24%       1.478,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ   616   7.638,40 

 

Για την υποστήριξη της συντήρησης και της εν γένει λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ Ποτού, οι συμμετέχοντες 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συναφές αντικείμενο εργασιών, θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ελαχιστο  

 

1. τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ ερασιτεχνικού και  να διαθέτουν μεταφορικό μέσο για τις 

μετακινήσεις τους προς εκτέλεση των εργασιών τους. 

 Στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. 

 Κ.Α: 61-01-0103 «Αμοιβές εργασιών συντηρητών», 54-00 «Χρεωστικός ΦΠΑ» του εγκεκριμένου Π/Υ 

Εσόδων – Εξόδων έτους 2021. 
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 Το ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2021. 

 CPV : 71630000-3 «Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών». 

 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 328 και 6 παρ. 10 του Ν. 

4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών . 

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί μέχρι τις 31-10-2021.                                                 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:  

 

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας από τη Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΘ η 

οποία και εισηγείται την αναγκαιότητά της.  

2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3404/23-07-2021 Τεκμηριωμένο  Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ008973927. 

3. Το πρωτογενές αίτημα  εγκρίθηκε με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 00042/04-01-2021 (ΑΔΑ: 

9Ε2ΗΟΕΥΣ-8ΛΩ) καθόσον αποτελεί συνέχεια της  Διακήρυξης 5378/17-12-2020. 

4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3405/23-07-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την 

εταιρία ENVITEC AE (21PROC008973969). 

5. Υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. 3434/27-07-2021 οικονομική προσφορά της εταιρίας ENVITEC A.E., ΑΦΜ: 

099362743, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έδρα: Αγ. Ιωάννη 12-14, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233, για το ποσό των 

6.160,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία συνοδεύεται από όλα τα ζητούμενα εκ την νομοθεσίας και της 

παρούσας διαδικασίας δικαιολογητικά».  

 

   

Παρακαλώ για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έξι 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 υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ Ποτού,  με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης για την παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ 

Ποτού στην εταιρία ENVITEC Α.Ε., Αγίου Ιωάννη 12-14, Χαλάνδρι, ΑΦΜ: 099362743, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών, τηλ. 210 6855793 έναντι του ποσού των 6.160,00 € πλέον Φ.Π.Α., μέχρι 31-10-2021. 

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. 61-01-0103  και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021.  

4. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την 184/2020 

Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ περί «Συγκρότησης Επιτροπής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής 

γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021».  

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2021    

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Λαμπρινίδης λάμπρος 
                                                                                           Τσουλκάνης Γεώργιος 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   30-07-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

21AWRD009010621 2021-07-30
ΑΔΑ: Ψ7ΓΞΟΕΥΣ-ΨΞΘ


