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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 02/15-02-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 16/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης και τευχών 

δημοπράτησης της υπηρεσίας “Παροχή 

υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης 

της ΕΕΛ Ποτού”,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 264 του                  

Ν. 4412/2016».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 15  του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

ύστερα από την υπ’  αριθμ. 444/08-02-2023 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, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα εννέα (9) μέλη, 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Μανίτσας Δημήτριος - Βουλτσίδης Παναγιώτης - 

Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - 

Γεωργίου Ιωάννης 

Απόντες: Καραβούζης Στυλιανός – 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  (-6ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν4782/2021, και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της  για την λειτουργία και Συντήρηση της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου  Θάσου,  έως 31/12/2023, 

προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου  με ανάλογη εμπειρία και ειδίκευση.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της τιμής. 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθόσον απαιτείται ολοκληρωμένη και συνεχόμενη επίβλεψη 

της λειτουργίας και κάθε εκτελούμενη εργασία συνδέεται άρρηκτα  με τις υπόλοιπες και το αποτέλεσμα 

της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΕΛ μπορεί να παρακολουθηθεί μόνο στο σύνολό της.  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΑΞΙΑ(€) 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ Ι Α  Τ Η  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΕΥΑ 

ΘΑΣΟΥ 

 

 

 

Μηνιαία 

Δαπάνη 

 

 

 

9 

 

 

 

9.220,00 

 

 

 

82.980,00 

Σύνολο 82.980,00 

ΦΠΑ 24% 19.915,20 

Συνολική Δαπάνη 102.895,20 

 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016 

            

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Συντάχθηκε και θεωρήθηκε η τεχνική μελέτη,  η οποία κατατέθηκε στο τμήμα 

προμηθειών για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τις εκ του νόμου 

προβλεπόμενες αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Αναρτήθηκε το με αριθμ. πρωτ. 478/13-02-2023 υπογεγραμμένο εκ της Διεύθυνσης 

Τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ:  23REQ012123286. 

3. Ελήφθη και αναρτήθηκε η Απόφαση Ανάληψης  Υποχρέωσης ΑΑΥ00113/13-02-2023 

για δέσμευση ποσού 82.980,00€ πλέον ΦΠΑ που έλαβε ΑΔΑ:  9Ζ0ΜΟΕΥΣ-54Ι. 

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, κάτω 

των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.   

      
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ, για τη λήψη απόφασης Έγκρισης της μελέτης, των τευχών 

δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης για το ποσό των 82.980,00 € πλέον Φ.Π.Α.  για 

το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού έως 31/12/2023.                                
 

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 
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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 τη μελέτη,  τα τεύχη δημοπράτησης,  τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τους 

όρους της διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και 

συντήρησης της ΕΕΛ Ποτού»,  Προϋπολογισμού 82.980,00 € πλέον Φ.Π.Α.,. 

2. 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. 61-03-0003 και τον Κ.Α. 54-00 των Προϋπολογισμών 

εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους  2023.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2023    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Μανίτσας Δημήτριος  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   16-02-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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