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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 163/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων Συμμετοχής και 

έγκριση υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης στην με αριθμ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-8-2022 

Πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01 Αναγνωριστικό 

16850 του Πυλών Ανάκαμψης 1 “Πράσινη 

Μετάβαση”, Άξονα Προτεραιότητας 1.4 

“Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα 

στην κλιματική αλλαγή και διατήρησης της 

βιοποικιλότητας”, ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 

εκτέλεση του έργου “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 

mailto:grammateia@deyathassou.gr
ΑΔΑ: 644ΓΟΕΥΣ-2ΤΞ



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 έκτο (-6ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών  

την με αριθ. πρωτ. Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-08-2022 Πρόσκληση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κωδικό ΤΑ-01 του Ταμείου Ανάκαμψης με Αναγνωριστικό 16850, 

Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των 

πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ Α’ 

και Β’ και ΔΕΥΑ να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων 

και για Υποδομές παροχής νερού και συγκεκριμένα για κατασκευή 1. νέων εξωτερικών δικτύων και 

έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφορά πόσιμου νερού από νέες ή 

υφιστάμενες υδροληψίες στο κεντρικό φρεάτιο ή τη δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού 2. Αναβάθμιση 

εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω : αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών, 

διασύνδεσης αγωγών, ενίσχυσης διατομών, δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων, με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των 

δικτύων και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή 

απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση ή ακόμα και την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής 

δεξαμενής ή/και του κεντρικού φρεατίου…. κλπ 

  

Προτείνεται η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην με αριθ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-8-2022 Πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01 Αναγνωριστικό 16850 του 

Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, 

ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρησης της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο 

ύδρευσης Λιμεναρίων Θάσου».           

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την υπ αριθ. 05/2020 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: Ω319ΟΕΥΣ-0Ρ9) είχε αναθέσει σε 

μελετήτρια την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λιμεναρίων Θάσου» και με την 

υπ’ αριθ.   99/22 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΝΕΩΟΕΥΣ-ΝΜ5) την επικαιροποίησή της σε μελετητή, η 

παραλαβή της οποίας εγκρίνεται  στο σημερινό Συμβούλιο.  

 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης που θα περιλαμβάνει την 

κατασκευή δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 55.460 μέτρων με εύρος διατομής από Φ63 έως και 

Φ355 PN10Atm, σχηματίζοντας ένα δίκτυο αγωγών που θα τροφοδοτεί με πόσιμο νερό το σύνολο των 

κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων. Επίσης θα κατασκευαστούν 1.110 ιδιωτικές παροχές με 

εύρος διατομής από Φ25 έως και Φ50 καθώς και 40 φρεάτια για την τοποθέτηση κολεκτέρ.  

 

Ο οικισμός των Λιμεναρίων είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός του νησιού και το υφιστάμενο δίκτυο 

υδροδότησης είναι στο μεγαλύτερο μέρος του παλαιό με ότι αυτό συνεπάγεται δηλ. μεγάλη συχνότητα 

βλαβών και προβλήματα ανεπάρκειας ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που αυξάνεται ο πληθυσμός 

λόγω τουρισμού. Το έργο που προτείνεται θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των βλαβών στο 
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σύστημα τροφοδοσίας της και την ομαλή λειτουργία του δικτύου απαλλαγμένη από προβλήματα στην 

υδροδότηση του οικισμού. 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να εξασφαλίσει την βελτίωση των αναγκαίων υποδομών για την 

υδροδότηση του οικισμού των Λιμεναρίων όπου κατοικούν μόνιμα 2.471 κάτοικοι  (Απογραφή 2011) και 

με ολοένα  αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα. Επίσης προβλέπεται ότι το έργο θα συμβάλλει τόσο 

στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής όσο και στην προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω της εξάλειψης των διαρροών του υφιστάμενου παλαιού δικτύου ύδρευσης.  

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με το αίτημα χρηματοδότησης που θα υποβληθεί ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.300.000 €), το σύνολο 

του οποίου αφορά σε επιλέξιμες από το Πρόγραμμα δαπάνες. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Παρακαλώ για τη λήψη  απόφασης για : 

 

Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην με αριθ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-8-2022 Πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01 Αναγνωριστικό 16850 του 

Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, 

ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρησης της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την ένταξη του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης 

Λιμεναρίων Θάσου» για χρηματοδότηση.  

 

Την εξουσιοδότησή μου, ως Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και νόμιμου εκπροσώπου της  για την υποβολή 

του αιτήματος χρηματοδότησης.   

 

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. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στη με αριθ. πρωτ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-8-2022 Πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01 Αναγνωριστικό 16850 

του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση 

των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρησης της βιοποικιλότητας» ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την ένταξη του 

έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λιμεναρίων Θάσου» για χρηματοδότηση.  

 

2. Την εξουσιοδότησή του Προέδρου της Επιχείρησης  και νόμιμου εκπροσώπου της κ. Μανίτσα 

Κωνσταντίνου του Γεωργίου,  για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης.   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2022    
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                   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  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   20-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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