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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 114/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Εξασφάλιση της μη διπλής 

χρηματοδότησης από άλλη πηγή 

χρηματοδότησης και δαπάνης των ιδιωτικών 

συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων του 3
ου

 

υποέργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 

λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου” της Πράξης 

“Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – 

Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (β΄ 

Φάση) με κωδικό ΟΠΣ “5007724” που 

χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ». 

                       
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 

ΑΔΑ: 65ΛΜΟΕΥΣ-5ΒΦ
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Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

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 έκτο  -6
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής: 

 

«Το υποέργο με τίτλο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου (β’ Φάση)” συνολικού Π/Υ 

1.555.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΑ 2751 Ενάριθμος 

2017ΣΕ27510061 κατά το ποσό των 1.450.000 ευρώ και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θάσου, όσον αφορά τη δαπάνη 

των ιδιωτικών συνδέσεων κατά το ποσό των 145.000 ευρώ.  

Ήδη στις 27.03.2020 υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Θάσου, της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και της αναδόχου εταιρίας 

ΜΕΚΟΝ ΑΕ η με αρ. πρωτ. 3303 σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου ποσού 928.239,31 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Τα ποσά του προϋπολογισμού της σύμβασης σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό έχουν ως εξής : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.595.000,00 842.689,31 

2 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 145.000,00 85.550,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.740.000,00 928.239,31 

 

Ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4685/2020 προβλέπεται ότι : 

1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξει της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την 

επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β’ 192) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή Δ.Ε.Υ.Α. είτε 

σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ή ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης 

της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού 

αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη. 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων 

ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση η δαπάνη της εξωτερικής 

διακλάδωσης είναι η εξασφάλιση μη διπλής χρηματοδότησης και από άλλη πηγή χρηματοδότησης 

συμπεριλαμβανομένης και της μη χρηματοδότησης από τους συνδεόμενους ιδιοκτήτες στο δίκτυο. 

Συνεπώς παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τη μη χρέωση της δαπάνης διακλάδωσης στους ιδιοκτήτες των 

συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων στους οικισμούς Ποτού και 

Πευκαρίου Κοινότητας Θεολόγου Θάσου, όπου εκτελείται το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού 

– Πευκαρίου (β’ Φάση)» καθώς χρηματοδοτείται πλέον στο σύνολό του από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΣΑ 2751 Ενάριθμος 2017ΣΕ27510061, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 96 του Ν. 4685/2020». 

 

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 

ΑΔΑ: 65ΛΜΟΕΥΣ-5ΒΦ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη 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 εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης  από άλλη πηγή χρηματοδότησης της δαπάνης των 

ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων στους οικισμούς Ποτού και Πευκαρίου 

Κοινότητας Θεολόγου Θάσου, όπου εκτελείται το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – 

Πευκαρίου (β΄ Φάση)», καθώς χρηματοδοτείται πλέον στο σύνολό του από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Ε.Π. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΑ 2751 Ενάριθμος 2017ΣΕ27510061, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 96 του     

Ν. 4685/2020. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2021    

 
                 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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