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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2

ης
  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 16/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI: Έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή 

υποστήριξης εργασιών τεχνιτών υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021».                 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 
την αριθ. 356/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
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 υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (11) μελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν  (08) συνολικά τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαμπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουμανής Γεώργιος                                         
7. Λαμπρινίδης Λάμπρος 
8. Στάμος Βασίλειος 

   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή υποστήριξης εργασιών 
τεχνιτών υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021”».                              

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι με την  6/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εγκρίθηκε  το 
πρακτικό ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης  εργασιών 
τεχνιτών-υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους  2021».  
Οι προσωρινοί ανάδοχοι, αφού τους γνωστοποιήθηκε το πρακτικό ανάδειξης,  κλήθηκαν να προσκομίσουν τα 
ζητούμενα από το άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός σφραγισμένου φακέλου.  
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ορίστηκε η 04/02/2021.  
Στις 05/02/2021 και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η οποία συγκροτήθηκε 
με την αριθ. 162/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των 2 
οικονομικών φορέων που αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι όπου διαπιστώθηκε: 
Όλοι  οι προσωρινοί ανάδοχοι  κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι επαρκή, νόμιμα, σε ισχύ  
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.   
Συνεπώς οι δύο συμμετέχοντες αναδεικνύονται και οριστικοί ανάδοχοι του συνοπτικού διαγωνισμού, μόνο για τα 
δύο από τα τρία τμήματα υποστήριξης.   
Κατόπιν του αποτελέσματος της αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων, η 
επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό που συντάχθηκε προς το Διοικητικό συμβούλιο για την έγκριση αυτού, το οποίο 
έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Θάσος, 05/02/2021 
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 382  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ, ΕΤΟΥΣ  2021» 

 
Στο Λιμένα Θάσου και στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σήμερα στις 4 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2021 
ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 162/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ελέγξει και να 
αξιολογήσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δυνάμει των προσκλήσεων υποβολής υπολειπόμενων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Μπακιρτζής Κωνσταντίνος, Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός, τακτικό μέλος της Επιτροπής 
3. Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικού, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

 
Με το υπ’ αριθ. 5627/29-12-2020 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021» (αριθ.πρωτ. 5384/17-12-2020 Διακήρυξης), η 

παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των κάτωθι  ως προσωρινών αναδόχων: 
  

Υποστήριξη Α:: Σωτηριάδης Ιωάννης με προσφερόμενη τιμή 17.500,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης, η παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης μέχρι και 31/03/2022.  
 
Υποστήριξη Γ: Βασιλούδης Αναστάσιος  με προσφερόμενη τιμή 16.250,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με 

τους όρους της Διακήρυξης, η παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης ορίζεται από 01/03/2021 έως 31/03/2022.  
 
Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 06/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
315 και του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 περί πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών, οι: 
 

1. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
2. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

κλήθηκαν να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία τα απαιτούμενα από τη πρόσκληση  δικαιολογητικά έως 05-02-
2021, συνεπώς εμπροθέσμως.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο  πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
με αυτούς. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή διαπίστωσε πως στα 
δικαιολογητικά όλων των προσωρινών αναδόχων περιέχονται: 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου για  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.  
β) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για 
όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της οικονομικής προσφοράς.   

 
Τα δικαιολογητικά όλων των προσωρινών αναδόχων ελέγχθηκαν και βρέθηκαν σε ισχύ.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση  της υπηρεσίας 
«Παροχή υποστήριξης  εργασιών τεχνιτών-υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους  2021» στους 

παρακάτω αναδόχους:  
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 Βασιλούδη Αναστάσιο: για το τμήμα υποστήριξης Γ: 
 

Εργασία Μ.Μ. Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 
(Ευρώ/ώρα) 

Σύνολο 
(Ευρώ) 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης  Εργατοώρα 700 10,00 7.000,00 

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Εργατοώρα 550 10,00 5.500,00 

Εργασίες σύνδεσης καινούργιων παροχών με το 
δίκτυο ύδρευσης Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και έλεγχος των πηγών και δεξαμενών  Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών 
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, για 
την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης. Εργατοώρα 75 10,00 750,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων αποχέτευσης, 
για την εξασφάλιση και βελτίωση της αποχέτευσης 
ακαθάρτων. Εργατοώρα 60 10,00 600,00 

          

          

Σύνολο   1625   16.250,00 

ΦΠΑ 24%       3.900,00 

        20.150,00 

 
 

 Σωτηριάδη Ιωάννη: για το τμήμα υποστήριξης Α:  
 

Εργασία Μ.Μ. Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 
(Ευρώ/ώρα) 

Σύνολο 
(Ευρώ) 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης  Εργατοώρα 650 10,00 6.500,00 

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Εργατοώρα 640 10,00 6.400,00 

Εργασίες σύνδεσης καινούργιων παροχών με το 
δίκτυο ύδρευσης Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Συντήρηση και έλεγχος των πηγών και δεξαμενών  Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών 
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, για 
την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων αποχέτευσης, 
για την εξασφάλιση και βελτίωση της αποχέτευσης 
ακαθάρτων. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

          

          

Σύνολο   1750   17.500,00 

ΦΠΑ 24%       4.200,00 

        21.700,00 

 

Μετά τα παραπάνω παρακαλώ για τη λήψη απόφασης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, μετά από ψηφοφορία 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Εγκρίνει το υπ. Αριθμ. πρωτ. 382/05-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
2. Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης εργασιών 

τεχνιτών υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021» ως εξής:  
 

 Βασιλούδη Αναστάσιο: για το τμήμα υποστήριξης Γ: 
 

Εργασία Μ.Μ. Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 
(Ευρώ/ώρα) 

Σύνολο 
(Ευρώ) 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης  Εργατοώρα 700 10,00 7.000,00 

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Εργατοώρα 550 10,00 5.500,00 
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Εργασίες σύνδεσης καινούργιων παροχών με το 
δίκτυο ύδρευσης Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και έλεγχος των πηγών και δεξαμενών  Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών 
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, για 
την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης. Εργατοώρα 75 10,00 750,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων αποχέτευσης, 
για την εξασφάλιση και βελτίωση της αποχέτευσης 
ακαθάρτων. Εργατοώρα 60 10,00 600,00 

          

          

Σύνολο   1625   16.250,00 

ΦΠΑ 24%       3.900,00 

        20.150,00 

 
 

 Σωτηριάδη  Ιωάννη: για το τμήμα υποστήριξης Α:  
 

Εργασία Μ.Μ. Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 
(Ευρώ/ώρα) 

Σύνολο 
(Ευρώ) 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης  Εργατοώρα 650 10,00 6.500,00 

Εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Εργατοώρα 640 10,00 6.400,00 

Εργασίες σύνδεσης καινούργιων παροχών με το 
δίκτυο ύδρευσης Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Συντήρηση και έλεγχος των πηγών και δεξαμενών  Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών 
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, για 
την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων αποχέτευσης, 
για την εξασφάλιση και βελτίωση της αποχέτευσης 
ακαθάρτων. Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

          

          

Σύνολο   1750   17.500,00 

ΦΠΑ 24%       4.200,00 

        21.700,00 

 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών. 
 
Το μέλος κ. Στάμος Βασίλειος καταψηφίζει το θέμα. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   11-02-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
 
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21AWRD008152814 2021-02-17
ΑΔΑ: 6ΚΑΒΟΕΥΣ-ΩΣ8


