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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 11/29-07-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 132/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση όρων χορήγησης 

συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 

εκτέλεση του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” έργου με τίτλο 

“Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας 

Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου”».                                                           

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 29  του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα       

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

2743/21-07-2022 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 μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του                    

Ν. 4954/2022. 

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 πρώτο  (-1
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την 

Εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας η οποία έχει ως εξής:  
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Η εισήγηση αφορά την τροποποίηση των όρων συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος, 

Δήμου Θάσου» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

Το αρχικό επενδυτικό δάνειο ύψους 3.000.000 ευρώ συνομολογήθηκε σύμφωνα με τον αριθμό 11.167/03-03-2020 

συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας κας Μαρίας Πολυχρονίδου του Σάββα, μεταξύ του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων όπως εκπροσωπήθηκε από την Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ. Καβάλας και Προϊσταμένη του 

Γραφείου Παρακαταθηκών Καβάλας κας Φωφώς Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως 

εκπροσωπήθηκε από τον κο Κωνσταντίνο Μανίτσα Πρόεδρο του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

Περαιτέρω με την υπ’ αριθμ. 39/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ23ΟΕΥΣ-ΛΑ6) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου έγινε έγκριση 

και αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά στην εκτέλεση των ιδιωτικών συνδέσεων του εν θέματι έργου, συνολικού 

ποσού 715.000,00 €. 

Ειδικότερα και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 71225_22/15.07.2022 έγγραφο του ΤπΔ, η τροποποίηση αφορά τα 

ποσοστά χρηματοδότησης του επενδυτικού δανείου και μόνο τα οποία από 75% και 25% διαμορφώνονται σε 50% 

και 50% σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

 

Αρχικά ποσοστά χρηματοδότησης 

 

Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό  536.250,00 € 

Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό  178.750,00 € 

 

Νέα ποσοστά χρηματοδότησης 
 

Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό  357.500,00 € 

Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό  357.500,00 € 

 
 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε : 

Την αποδοχή των νέων όρων χορήγησης συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου των ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας 

Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος, Δήμου Θάσου», συνολικού ποσού 715.000,00 €. 

 

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  αποδοχή των νέων όρων χορήγησης συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου των 
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ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος, 

Δήμου Θάσου», συνολικού ποσού 715.000,00 €. 

            

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2022    

 

 

                   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   01-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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