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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 12/23-08-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης 149/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1
ου

 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1
ΟΥ

 

Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 23  του μηνός Αυγούστου 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. 

3197/12-08-2022 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 δέκα (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 τρίτο  (-3
ο
-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι υποβάλλεται ο 1

ος
 

Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», 

αρχικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικού προϋπολογισμού 58.800,0 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
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Σύμφωνα με:  

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 

 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2501/2022 μελέτη που 

εγκρίθηκε στις 01/07/2022, με προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 Το υπ’ αριθ. 2497/05-07-2022 τεκμηριωμένο  πρωτογενές αίτημα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης του 

έργου. 

 Την απόφαση με αριθμό Α.Α.Υ. 00224/05-07-2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, με την οποία δόθηκε η έγκριση 

ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου. 

 Την με αρ. 2503/05-07-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τους οικονομικούς 

φορείς α)ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., β)Α.ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ-Δ.ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε., γ)ΠΑΧΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 190429.  

 Την υπ’ αριθμ. 257645, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβολή οικονομικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.», που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 2%. 

 Την υπ’ αριθ. 124/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης 

εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΑΣΟΥ».  

 Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου τρέχοντος έτους 2022 όπου στο Κ.Α. 11-32-0001-2022 είναι 

γραμμένη πίστωση ποσού 60.000,00€, η οποία προέρχεται από πιστώσεις ιδίων πόρων και στο Κ.Α. 54-

00 που είναι γραμμένη πίστωση ποσού 14.400,00€. 

Υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3016/03.08.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», με την Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, με την οποία η εταιρία 

«ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» ανέλαβε την κατασκευή του έργου με συνολικό συμβατικό ποσό 72.912,00€,  εκ των οποίων 

ποσό 51.060,96 για δαπάνη εργασιών με γενικά έξοδα & όφελος, ποσό 7.659,14€ για απρόβλεπτα,  ποσό 79,90€ 

για δαπάνη αναθεώρησης  και ποσό 14.112,00€ για δαπάνη Φ.Π.Α.. 

Η ολική προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου καθορίσθηκε σε είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την  23
η
/08/2022. 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση  συντάχθηκε με σκοπό: 

1) Την τροποποίηση - τακτοποίηση  των  συμβατικών ποσοτήτων  του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες επιμετρήσεις  των εκτελεσθεισών εργασιών.  

2) Στον 1
ο
  ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες 

επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών,  βάσει των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και  κλείνει με 

μείωση κατά το ποσό των 103,07€ από την  αρχική συμβατική δαπάνη.  

Προέκυψαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και λόγω των ισχυουσών 

συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου. 

Με το παρόν σχέδιο 1
ου

 Α.Π.Ε.: 

1)  Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο. 

2)  Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου. 

3) Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την αύξηση ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθούν από την διάθεση 

των απροβλέπτων της εγκεκριμένης μελέτης. 

 Το παρόν σχέδιο του 1ου ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, 

κατά την εκτέλεση του έργου για να τροποποιήσει τις ποσότητες  των εργασιών που προέκυψαν από εγκεκριμένες 

επιμετρήσεις.  

Από το σχέδιο του προτεινόμενου 1
ου

 ΑΠΕ  προκύπτουν επί πλέον  δαπάνες από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών 

εργασιών, που καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων.  
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Οι δαπάνες όλων των ομάδων  εργασιών αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον 

δαπανών.  

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1) Η ανάγκη σύνταξης του σχεδίου του 1ου ΑΠΕ  προέκυψε για να τροποποιήσει  τις εργασίες που  

εκτελούνται   και διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητές τους βάσει των υφισταμένων συνθηκών  και λόγω 

προμετρητικών λαθών, όπως  τελικά προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις, με αποτέλεσμα  ο 1
ος

 

ΑΠΕ να κλείσει με μείωση κατά το ποσό των 103,07€ σε σχέση  με την αρχική συμβατική δαπάνη.  

.      

Αναλυτικότερα: 

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις  των συμβατικών εργασιών αυτές είναι: 

 

Α) Διαφοροποιήσεις κατά ομάδα εργασιών :  

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Α.Τ.1,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.2,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης . 

Α.Τ.3,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.4,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.5,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.6,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.7,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 3.417,19€, η οποία καλύπτεται από το ποσό 

των απροβλέπτων. 

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.Τ.8,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.9,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.10,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.11,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.12,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 2.687,84€, η οποία καλύπτεται από το ποσό 

των απροβλέπτων. 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Α.Τ.13,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Α.Τ.14,  Η εργασία αυξάνεται λόγω προμετρητικών λαθών της μελέτης. 

Η ομάδα αυτή παρουσιάζει αύξηση στη δαπάνη της κατά το ποσό των 383,05€, η οποία καλύπτεται από το ποσό 

των απροβλέπτων. 

2.  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  

Η δαπάνη των απροβλέπτων στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ προτείνεται να μηδενισθεί   από 7.659,14€ της αρχικής 

σύμβασης. Ο μηδενισμός αυτός οφείλεται  στην κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης λόγω  αύξησης  των ποσοτήτων 

των προαναφερόμενων εργασιών κατά το ποσό των 7.655,92€ και ποσό 3,22€, το οποίο δεν αναλώνεται και 

μειώνει το συμβατικό αντικείμενο.   

 3.  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

Η δαπάνη της αναθεώρησης  στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ μηδενίζεται από 79,90€ της αρχικής σύμβασης και μειώνει 

ισόποσα το συμβατικό αντικείμενο, διότι δεν προβλέπεται δαπάνη αναθεώρησης.   

 4.  Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ μειώνεται από 14.112,00€  της αρχικής σύμβασης σε 14.092,05€, 

δηλαδή κατά 19,95€,  λόγω μείωσης της δαπάνης κατά το ποσό των 83,12€, ήτοι 79,90€  αδιάθετης αναθεώρησης 

και 3,22€ αδιάθετων απροβλέπτων.  
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Στο σχέδιο του 1
ου

 ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες εργασιών (όλες οι ομάδες εργασιών και οι 

εργασίες των ομάδων αυξάνουν την δαπάνη τους) και  ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση επί έλαττον 

δαπανών μεταξύ  των ομάδων ούτε μεταξύ των εργασιών εντός ομάδας.    

Η τελική δαπάνη του σχεδίου του 1
ου

 ΑΠΕ προκύπτει με μείωση ποσού 103,07€ από το αρχικό συμβατικό 

αντικείμενο, λόγω μηδενισμού της δαπάνης αναθεώρησης και μηδενισμού των απροβλέπτων  και με τον 

αντίστοιχο ΦΠΑ και είναι ποσού  72.808,93€.  

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

                                                        ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ                 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  

                                                                                                               ΣΧΕΔΙΟΥ 1
ΟΥ

 ΑΠΕ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%                     51.060,96 €                           58.716,88 €  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                                                 7.659,14 €                                      0,00 €                                 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                    58.720,10 €                            58.716,88 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                      79,90 €                                      0,00 €                                 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                    58.800,00 €                            58.716,88 € 

Φ.Π.Α. 24%                                                    14.112,00 €       14.092,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ                                      72.912,00 €                            72.808,93 €      

Όπως φαίνεται και ανωτέρω, στο προτεινόμενο σχέδιο 1ου ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη κλείνει με μείωση κατά 

103,07€ της αρχικής σύμβασης, ήτοι στο ποσό των   72.808,93€ με ΦΠΑ..  

 

1. Με τον παρόντα 1
ο
 ΑΠΕ η δαπάνη των συμβατικών εργασιών κλείνει με μείωση κατά 103,07€ της αρχικής 

σύμβασης, ήτοι στο ποσό των   72.808,93€ με ΦΠΑ.. Επίσης με τον 1
ο
 ΑΠΕ γίνεται χρήση των απροβλέπτων  

σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών, διότι οι  δαπάνες όλων των ομάδων 

εργασιών αυξάνονται με χρήση των απροβλέπτων.  

 Με τον 1
ο
  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών : 

 Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο. 

 Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου του θέματος. 

 Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους. 

 Οι επιπλέον δαπάνες της αρχικής σύμβασης που προκύπτουν από τη σύνταξη θα καλυφθούν από τη διάθεση 

των απροβλέπτων. 

 

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. Εγκρίνει τον 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (1

ου
 ΑΠΕ) του έργου «Επέκταση 

Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμού Λιμένα Θάσου Δήμου Θάσου», ο οποίος κλείνει με μείωση κατά 103,07 € 

της αρχικής σύμβασης,  ήτοι στο ποσό των 72.808,93  € με Φ.Π.Α.    
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2022    

 

                   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   24-08-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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