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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/19-09-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 162/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραλαβής της μελέτης με 

τίτλο “Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης 

Λιμεναρίων Θάσου”».                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 19  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

ύστερα από την υπ’  αριθμ. 3489/30-08-2022 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, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν και τα έντεκα (11) 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- Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.           

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (-5ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την 

αριθ. 99/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανατέθηκε στον μελετητή κ. Μαυρίδη Θωμά, Πολιτικό 

Μηχανικό, η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ». 

Υπογράφθηκε η σύμβαση (αριθμ. πρωτ. 2130/17.06.2022)  για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης με 

προθεσμία παράδοσης της μελέτης έως 16.08.2022. Με το υπ’   αριθμ. πρωτ. 2165/20.06.2022             

ΑΔΑ: 6Φ0ΣΟΕΥΣ-ΤΕΒ



έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (ΑΔΑ: ΨΩΩΔΟΕΥΣ-ΙΟΕ) ορίστηκε επιβλέπων της εκπόνησης της μελέτης ο       

κ. Τσένης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

επικαιροποίηση  της μελέτης με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Λιμεναρίων Θάσου».  Η 

σύνταξη της κρίθηκε απαραίτητη διότι η υφιστάμενη μελέτη έχει στοιχειοθετηθεί σε δεδομένα που 

παρουσιάζουν ελλείψεις όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 3123/16.06.2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 

ΠΕΡ. Α.Μ.Θ., και δεν επιτρέπουν την ωρίμανσή  της και την ετοιμότητά  της για την επανυποβολή της 

σε κάποιο νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

Στην επικαιροποίηση της μελέτης τα πληθυσμιακά δεδομένα αναπροσαρμόστηκαν, με βάση τα 

στατιστικά στοιχεία όλων των τουριστικών κλινών στις περιοχές Λιμεναρίων και Καλυβίων, όπως 

ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και εν γένει τουριστικά καταλύματα, κ.α.. Η υπόψη μελέτη 

εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (αριθ. πρωτ. 3135/10.08.2022) από τον μελετητή και 

βεβαιώθηκε με σχετική έκθεση στις 12.08.2022 από τον επιβλέποντα Πολιτικό Μηχανικό της 

Επιχείρησης κ. Τσένη Γεώργιο, για την πληρότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τη σύμβαση και με τα 

όσα ορίζει το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του                   

Ν. 4782/2021.  

 

Παρακαλώ για τη λήψη 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 έντεκα 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 και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λιμεναρίων» που 

εκπόνησε και κατέθεσε ο κ. Μαυρίδης Θωμάς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., κάτοχος μελετητικού 

πτυχίου της κατηγορίας 13 «υδραυλικές μελέτες» με Α.Μ. Πτυχίου Μελετών 7415 και τάξη Β. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης  

ΑΔΑ: 6Φ0ΣΟΕΥΣ-ΤΕΒ



        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   20-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               

 

 

 

ΑΔΑ: 6Φ0ΣΟΕΥΣ-ΤΕΒ
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