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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 10/12-07-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 126/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποβολής αιτήματος 

τροποποίησης της ένταξης του έργου “ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020”».                                         

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 12  του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα       

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

2458/04-07-2022 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 διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν τα επτά (10) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Γκάγκος Αλέξανδρος - 

Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος -   

Σουρίνης Ιωάννης  

Απόντες: Καζάρας Στέργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο  (-6
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με  την υπ’ αριθμ. 

1681/19.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΚ9Φ7ΛΒ-ΙΣ5) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 

εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», συνολικής δημόσιας δαπάνης 

2.765.000,00 € στον οποίο η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 2.385.311,40 ευρώ και η μη επιλέξιμη 379.688,60 

ευρώ. 
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Με την υπ’ αριθμ. 155/16.02.2022 (ΑΔΑ: 66ΞΘ46ΜΤΛ6-ΝΝΙ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 

τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας 

Σωτήρος Δήμου Θάσου» στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η τροποποίηση αφορούσε την προσθήκη φυσικού 

αντικειμένου και ειδικότερα την κατασκευή αγωγών ύδρευσης καθώς και την αποκατάσταση ασφαλτικών σε όλο το 

πλάτος της ΕΟ69 στον οικισμό της Σκάλας Καλλιράχης.   

Η μελέτη αποχέτευσης στον οικισμό της Σκάλας Καλλιράχης προέβλεπε τμήμα εργασιών εντός της Εθνικής Οδού 

69, έτσι για την υλοποίηση του έργου απαιτούνταν η θετική γνωμοδότηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας που είναι 

υπεύθυνη για τα έργα στην ΕΟ69. Παράλληλα, στην ίδια περιοχή θα εκτελούνταν οι εργασίες για την ολοκλήρωση 

του δικτύου ύδρευσης, όπου και σε αυτό το έργο προβλεπόταν διέλευση των αγωγών από την ΕΟ69. Επομένως, οι 

απαιτήσεις της ΔΤΕ Π.Ε. Καβάλας, για την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων επί της ΕΟ69, μετά την 

διέλευση των αγωγών (αποχέτευσης – ύδρευσης) ήταν προφανές ότι αλληλοκαλύπτονταν και από τα δύο έργα. 

Κατά συνέπεια, προτάθηκε η ταυτόχρονη κατασκευή των προβλεπόμενων αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης από 

το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου», ώστε να 

ικανοποιηθεί η απαίτηση της ΔΤΕ Π.Ε. Καβάλας για την αποκατάσταση των ασφαλτικών εργασιών. Επιπλέον, 

εξοικονομήθηκαν δημόσιοι οικονομικοί πόροι από την μη ύπαρξη της ανάγκης εκ νέου αποξήλωσης και 

αποκατάστασης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων της ΕΟ69 στα πλαίσια του έργου της ύδρευσης της Σκάλας 

Καλλιράχης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της αρχικής μελέτης του εν θέματι έργου ως 

προς την προσαρμογή του φυσικού αντικειμένου που προκύπτει μετά την αφαίρεση του τμήματος του δικτύου που 

συμπεριλήφθηκε στο έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Σκάλας Καλλιράχης.  

 

Με την 155/2021 (ΑΔΑ: 6Η38ΟΕΥΣ-ΨΙΨ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση 

για την τροποποίηση της μελέτης του εν θέματι έργου και με την 21/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΜΟΟΕΥΣ-ΠΜΔ) απόφαση του 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου εγκρίθηκε η παραλαβή  της τροποποιημένης μελέτης του εν θέματι έργου, συνολικού 

προϋπολογισμού 2.080.000 € πλέον Φ.Π.Α. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα προτείνονται τα παρακάτω: 

1. Να εγκριθεί η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της ένταξης, στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας 

της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας ώστε να ενταχθεί το νέο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εν 

θέματι έργου. 

 
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 δέκα  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  υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ένταξης, στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας 

της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
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Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας,  ώστε να ενταχθεί το νέο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του 

εν θέματι έργου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2022    

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   13-07-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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