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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 14/08-10-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 153/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης και τρόπου 

δημοπράτησης για την εκτέλεση χωματουργιών 

εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις 

ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. τέταρτου 

τριμήνου  2021 και έτους 2022».        

                       
 

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 08 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 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. 

4436/29-09-2021 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). 

 
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 εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος 

– Μαλλιαρός Σωτήριος -  Βουλτσίδης Παναγιώτης – Ζαμπέκος Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος 

Απόντες: Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

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 ανέφερε τα εξής: 

 

ΑΔΑ: 6ΜΜΟΟΕΥΣ-ΨΕΣ
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Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν διαθέτει ιδιόκτητα Μ.Ε. και φορτηγά, ως εκ τούτου για την κάλυψη των αναγκών της απασχολεί 

επιτηδευματίες - κατόχους Μ.Ε. και κατόχους ανατρεπόμενων φορτηγών. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η 

απασχόληση επιτηδευματιών – κατόχων των παρακάτω κατηγοριών Μηχανημάτων Έργου και ανατρεπόμενων 

φορτηγών για την κάλυψη των αναγκών της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το 4o τρίμηνο του έτους  2021, μέχρι και 31/12/2022.  

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εξέδωσε Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης: 5387/11-12-2020, 20PROC007874457) για την 

«Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021», συνολικού προϋπολογισμού 59.900,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

(14.376,00 ευρώ). Αντικείμενο του Συνοπτικού διαγωνισμού ήταν  η  εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων έργου (ΜΕ) για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν  στα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το έτος 2021 και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι και 31/12/2021. 

Κατά τη διάρκεια του έτους οι βλάβες στα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. υπήρξαν υπεράριθμες οπότε και τα ποσά των 

συμβάσεων που συνάφθηκαν με τους αναδόχους, έχουν εξαντληθεί. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να εκδοθεί 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για την εργασία «εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων 

έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 4
ου

 τρίμηνου 2021 και έτους 2022.  

 

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ περί «Ζητήματα υπολογισμού της 

εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 

6 παρ. 10 ν. 4412/2016» (ΑΔΑ: ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω 28/08/2020), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να 

αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το 

αντικείμενο των τμημάτων αυτών. (άρθρο 59 παρ.1 Ν.4412/2016). 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».   

 

Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τμήματα ως εξής: 

1. Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 4ου τριμήνου 2021.  

2. Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους  2022.  

 

Για την εκτίμηση της συνολικής αξίας της σύμβασης αλλά και τη μέθοδο υπολογισμού της διαδικασίας ανάθεσης 

ανά τμήμα, λαμβάνεται υπόψη και το ποσό του ήδη εκδοθέντος Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(20PROC007874457) 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΆΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ 

1 

Mini Εκσκαφέας με δυνατότητα 
εγκατάστασης υδραυλικής σφύρας 
μέχρι 500 Kgr ερπυστριοφόρος 11 1650 150 30 49.500,00 

              

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο έως 10 μ3 ή 
και με γερανό ανύψωσης  11 220 20 35 7.700,00 

ΑΔΑ: 6ΜΜΟΟΕΥΣ-ΨΕΣ
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3 Φορτωτής ερπυστριοφόρος 3 60 20 45 2.700,00 

              
              

  ΣΥΝΟΛΟ   1930     59.900,00 

  Φ.Π.Α. 24%         14.376,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         74.276,00 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4
ΟΥ

 ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 
 

 
 
Μέχρι το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνολικός προϋπολογισμός: 

 

59.900,00 + 29.600,00 + 90.750,00 = 180.250,00 ευρώ.  

180.250,00 Χ 20% = 36.050,00€. Για την απευθείας ανάθεση έως το ποσό των 30.000,00€, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.   

 

 Για το πρώτο τμήμα αξίας 59.900,00€ ακολουθήθηκε η διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 Για το τμήμα αξίας 90.750,00€ θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Ανοιχτού διαγωνισμού. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΆΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Π/Υ 

1 

Mini Εκσκαφέας με δυνατότητα εγκατάστασης 
υδραυλικής σφύρας μέχρι 500 Kgr 
ερπυστριοφόρος     8                                                                 800 100 30 24.000,00€ 

              

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο έως 10 μ3 ή και με 
γερανό ανύψωσης  8 160 25 35 5.600,00€ 

              

              

  ΣΥΝΟΛΟ   960     29.600,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%         7.104,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         36.704,00€ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΆΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ 

1 

Mini Εκσκαφέας με δυνατότητα 
εγκατάστασης υδραυλικής σφύρας μέχρι 
500 Kgr ερπυστριοφόρος 12 2400 200 30 72.000,00€ 

              

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο έως 10 μ3 ή και 
με γερανό ανύψωσης  12 420 35 35 14.700,00€ 

              

3 Φορτωτής ερπυστριοφόρος 3 90 30 45 4.050,00€ 

              
              

  ΣΥΝΟΛΟ   2910     90.750,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%         21.780,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         112.530,00€ 

ΑΔΑ: 6ΜΜΟΟΕΥΣ-ΨΕΣ
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 Για το τμήμα αξίας 29.600,00 (εντός των ορίων του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016) θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

 
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 εννέα 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 την υπ’ αριθμ. 2507/2021 μελέτη με τίτλο «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση 

μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 4
ου

 τριμήνου 2021 και έτους  2022», 

προϋπολογισμού 120.350,00 πλέον Φ.Π.Α., τα τεύχη δημοπράτησης, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 

και τους όρους της διακήρυξης.  

2. Εγκρίνει την υποδιαίρεση της μελέτης σε δύο τμήματα, σύμφωνα με την  Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για την προσφυγή στη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης, σε εφαρμογή της παρέκκλισης 

του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016, του τμήματος του 4
ου

 τριμήνου έτους 2021 ποσού 29.600,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. και την προσφυγή στη διαδικασία  του ανοιχτού διαγωνισμού  για το τμήμα αξίας 90.750,00 €. 

3. Εγκρίνει τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 

του Ν. 4412/2016, για το τμήμα της μελέτης που αφορά το 4
ο
 τρίμηνο έτους 2021, αξίας 29.600€.  

4. Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

τέταρτου τριμήνου 2021 και έτους 2022» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με υποδιαίρεση της 

σύμβασης σε δύο τμήματα. 

5. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-07-0001-201 και τον Κ.Α. 54-00 των Προϋπολογισμών εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους  2021, για το τμήμα που αφορά το 4
ο
 τρίμηνο του έτους 2021, ποσού 

29.600,00€.  

6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα μεριμνήσει για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους  

2022. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2021    

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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        Ακριβές  Απόσπασμα                                                       Ζαμπέκος Παναγιώτης 

          Θάσος   11-10-2021                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΑΔΑ: 6ΜΜΟΟΕΥΣ-ΨΕΣ


