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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 16/11-11-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 173/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης και σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει, μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου 

για την υλοποίηση του έργου “Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης 

εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο 

αποχέτευσης λυμάτων Πρίνου και όρμου Πρίνου 

Δήμου Θάσου”».                          

                       
 

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

4933/05-11-2021 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 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

 
Θέτω υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 3340/03-12-2018 Πρόσκληση με κωδικό 14.29.14.17 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στον 

άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ». 

Η Πρόσκληση καλεί μεταξύ άλλων δυνητικών δικαιούχων και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

αφορούν την χρηματοδότηση σε έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων που αφορούν στη σταδιακή 

ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ 

προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις 

δράσεις 14, 15 και 16. 

 

Στο πλαίσιο της δράσης, μέσω της πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα δικτύων αποχέτευσης 

ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με 

πληθυσμό αιχμής 2.000 – 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση 

των λυμάτων. Με την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο 

πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού (οικιστικός πυρήνας).  

Σύμφωνα με την πρόσκληση επιλέξιμη δαπάνη είναι : 

1. Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό 

σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού. Oι 

προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίο απαιτείται για 

την εφαρμογή της επιλεγείσας μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα – εργολαβίες και 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

2. Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, με 

πρόβλεψη 20ετίας και τις εξής προϋποθέσεις :1. Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση 

κατασκευής (20ετία) να μην υπερβαίνει το 130% (εκτιμώμενη ετήσια αύξηση πληθυσμού περίπου 1,5% για 

την 20ετία) του σημερινού πληθυσμού αιχμής των επιλέξιμων οικισμών όπως αυτός καταχωρίζεται από 

την ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, 2. Η άρδευση να είναι 

εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός 3. Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο, 4. 

Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο, 5. Υπηρεσίες Συμβούλου, εφόσον στη πράξη 

περιλαμβάνεται υποέργο που θα δημοπρατηθεί με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016 (ήτοι ως δημόσια 

σύμβαση έργου που έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση/ κατασκευή έργου) ή 

δημοπρατείται με άλλο σύστημα αλλά αφορά ΕΕΛ ή αποχετευτικό δίκτυο με το σύστημα vacuum, … 

 
Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.29.14.17, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στον άξονα προτεραιότητας 14 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
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ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» προτείνεται για την ένταξη της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων 

διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & 

όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου». 

 
Η πράξη «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου 

Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» αφορά στη 

κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), του αγωγού διάθεσης εκροών και τη κατασκευή νέου 

δικτύου αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου του Δήμου Θάσου. Η ανάγκη της 

κατασκευής της ΕΕΛ του οικισμού Πρίνου και όρμου Πρίνου του Δήμου Θάσου είναι επιτακτική, προκειμένου να 

επιλυθεί το πρόβλημα της διάθεσης και επεξεργασίας των λυμάτων της περιοχής. 

Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της ευρύτερης 

περιοχής, ενώ με την λειτουργία του αναμένεται να έχει άμεση και σημαντική συμβολή στην ποιοτική προστασία του 

γενικότερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Μέχρι σήμερα, η απουσία επεξεργασίας και 

τελικής διάθεσης της επεξεργασμένης εκροής έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικισμού Πρίνου και όρμου Πρίνου. Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη για την 

συνολική επίλυση του προβλήματος επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων λυμάτων, ώστε να 

αποφευχθούν οι κίνδυνοι ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος της περιοχής. 

 

Τα κυριότερα οφέλη από την κατασκευή του έργου θα είναι: 

 
 Η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. 

 Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της περιοχής. 

 Αύξηση των δυνατοτήτων ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. 

 Στήριξη της οικιστικής, γεωργικής και τουριστικής ανάπτυξης. 

 
Η πράξη αποτελείται από πέντε (5) υποέργα τα οποία αναλύονται παρακάτω με συνολικό προϋπολογισμό 

δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (13.261.050,90€) 

χωρίς ΦΠΑ. 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 

 

Το Υποέργο 1 αφορά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρίνου που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς 

Καλύβες (Πρίνος), Σκάλα Πρίνου και Δασάκι Πρίνου και μελετάται έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις 

της Α΄ Φάσης (για πληθυσμό 20ετίας 5.200 ΙΠ), ενώ γίνεται κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για 

ανάλογη επέκταση των έργων για την κάλυψη των αναγκών της μελλοντικής Φάσης επέκτασης του έργου κατά την 

Β΄ Φάση (για πληθυσμό 40ετίας 11.500 ΙΠ).  

Η μέθοδος επεξεργασίας θα είναι δευτεροβάθμια, όπου η βιολογική επεξεργασία θα γίνεται σε δεξαμενές 

επεξεργασίας (απονιτροποίηση – αερισμός/νιτροποίηση), ενεργού ιλύος και διαύγασης (δεξαμενές τελικής 

καθίζησης) των επεξεργασμένων λυμάτων σε ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη διάταξη διαχωρισμού, με πλήρη 

απομάκρυνση του αζώτου και σταθεροποίηση της ιλύος. 

 
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται σε  επτά εκατομμύρια πεντακόσιες έξη χιλιάδες τετρακόσια 

ευρώ (7.506.400,00€) χωρίς Φ.Π.Α.  εκ των οποίων ποσό επτά εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ 

(7.360.000€) αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και εκατόν σαράντα έξη χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (146.400,00€) 

αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη που θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ και αφορά έναν (1) χρόνο 

κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ.  
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Πλέον των ανωτέρω, υπολογίζεται συνολικό ποσό  επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (732.000,00€) χωρίς 

Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους της ΔΕΥΑΘ. Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στο δικαίωμα και όχι στην υποχρέωση της ΔΕΥΑΘ για 

υπογραφή παρόμοιας σύμβασης με αυτή που θα υπογραφεί για τον πρώτο χρόνο κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ, 

σε μια συγκεκριμένη τιμή (146.400€) και για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια (5) χρόνια.  

 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ 

 

Οι οικισμοί του Πρίνου και του όρμου ΠΡΙΝΟΥ στερούνται δικτύου αποχέτευσης λυμάτων. Η διάθεση των λυμάτων 

γίνεται κυρίως με σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους, με όλους τους κινδύνους μόλυνσης του υπόγειου 

ορίζοντα μέσω της διήθησης.  

Το νέο δίκτυο λυμάτων αποτελείται από : 

 δίκτυο αγωγών ελευθέρας ροής του εσωτερικού δικτύου που συγκεντρώνει τα λύματα στο τελικό φρεάτιο. 

 αντλιοστάσια απαγωγής των λυμάτων στο εξωτερικό δίκτυο. 

 αποδέκτη λυμάτων, όπου γίνεται η μηχανική και βιολογική επεξεργασία των στερεών και μείωση του 

ρυπαντικού φορτίου 

 καταθλιπτικούς αγωγούς του εξωτερικού δικτύου. 

 
Τα δίκτυα των αγωγών ελευθέρας ροής  αποτελούνται από τα εξής στοιχεία : 

 αγωγοί  διαμέτρων Φ200~400 πολυαιθυλενίου, διπλού δομημένου τοιχώματος, δακτυλιοειδούς ακαμψίας   

SN8 με συνολικό μήκος 26.550 m, και 735 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής 

 δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων που περιλαμβάνει  990 φρεάτια με μηχανοσίφωνα και αγωγού διαμέτρου 

Φ160 πολυαιθυλενίου, διπλού δομημένου τοιχώματος, δακτυλιοειδούς ακαμψίας   SN8, συνολικού μήκους 

3.960 m 

 
Τα δίκτυα των αγωγών καταθλιπτικής ροής  αποτελούνται από τα εξής στοιχεία: 

 τρία (3) υπόγεια αντλιοστάσια με αντίστοιχα Η/Ζ 

 αγωγοί  διαμέτρων Φ110~200 πολυαιθυλενίου ΡE100, ΡΝ 10 atm με συνολικό μήκος 3.570 m, 4 φρεάτια 

εξαερωτών, 3 φρεάτια εκκενωτών, 17 φρεάτια ελέγχου,  και 6 φρεάτια αντεπιστροφής. 

 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 ανέρχεται σε  τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(4.500.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Θάσου κατά την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ως άνω έργου, και λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του, κρίθηκε αναγκαία η 

συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του Φορέα, τόσο για τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου, όσο 

και κατά την κατασκευή και την δοκιμαστική λειτουργία του. 

 
Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου έχουν σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Θάσου στην υλοποίηση του έργου 

ώστε: 
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 να ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκαίρως, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η διαγωνιστική 

διαδικασία και η ανάδειξη αναδόχου του έργου, 

 να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για την κατασκευασιμότητα του έργου και να μην υπάρξουν σημαντικά 

απρόβλεπτα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση, 

 να εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός του έργου και η επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού για να 

διασφαλιστεί το χαμηλότερο επενδυτικό αλλά και λειτουργικό κόστος του έργου και να αντιμετωπιστούν οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, όπως προβλέπεται από την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, 

 να γίνει έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού ως προς τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

 να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του έργου αλλά και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους σταδίων, 

 να ολοκληρωθεί η προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή του έργου. 

 
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 3 ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και 

ενενήντα λεπτά (322.650,90€) χωρίς Φ.Π.Α 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 4:  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

 
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων με τα δίκτυα ΟΚΩ.  

1) Η σύνδεση της ΕΕΛ με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ  

2) Η σύνδεση των αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 

3) Η σύνδεση της ΕΕΛ με το δίκτυο τηλεπικοινωνίας και  

4) Η σύνδεση της ΕΕΛ με το δίκτυο ύδρευσης.  

 

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 4 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α  

 
.ΥΠΟΕΡΓΟ 5:  

ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

 

Αντικείμενο του έργου είναι ο αρχαιολογικός έλεγχος από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στη θαλάσσια περιοχή 

πριν την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού.  

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 5 ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 

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

ποσό δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

(12.529.050,90€) χωρίς ΦΠΑ πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ 

(732.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. το οποίο αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη και εφόσον γίνει χρήση του δικαιώματος θα 

χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  δε διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων, γι αυτό και 

προτείνεται να συναφθεί με το Δήμο Θάσου Προγραμματική Σύμβαση του οποίου η Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει την 

απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, ώστε να υποβληθεί το αίτημα και να γίνει δυνατή η υλοποίηση της πράξης. Η 

Προγραμματική Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, 

θα ρυθμίζει όλα τα σχετικά με την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης 

λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου». Στην Προγραμματική Σύμβαση που θα  συναφθεί 
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μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ., όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, κύριος του έργου θα είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 

φορέας υλοποίησης ο Δήμος Θάσου.  

 
Να σημειωθεί ότι με την υπ’ αριθ. 05/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης είχε εγκριθεί η σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης σε πρόσκληση 

στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πρίνου – Δίκτυα αποχέτευσης», 

το οποίο για σωρεία αιτιών δεν στάθηκε δυνατό να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με την παρούσα ζητείται 

η ακύρωση της απόφασης 05/2011 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για έγκριση : 

 
1. υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη με κωδικό 14.29.14.17 πρόσκληση στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στον 

άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

2. σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει  

3. εξουσιοδότησης του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Μανίτσα, νομίμου εκπροσώπου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα είναι ίδια με αυτή του 

σχεδίου που εγκρίνεται με την παρούσα.  

4. ακύρωσης της υπ. αριθ. 05/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί έγκρισης σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υλοποίηση του έργου 

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πρίνου – Δίκτυα αποχέτευσης». 

 

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 Ν. 1069/80 και τις 

διατάξεις του άρθρου 100 περί «Προγραμματικών Συμβάσεων» του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, ύστερα από 

διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Να υποβληθεί αίτημα  χρηματοδότησης στη με κωδικό 14.29.14.17 πρόσκληση στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», για την 

υλοποίηση του έργου του θέματος. 

2. Εγκρίνει το σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως 

ισχύει, που επισυνάπτεται στην παρούσα, η οποία Προγραμματική Σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ 

Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ., όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.  

3. Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο 

Μανίτσα  για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα είναι ίδια με αυτή του 

σχεδίου που εγκρίνεται με την παρούσα.  

4. Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 05/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί έγκρισης σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την υλοποίηση του έργου 

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πρίνου – Δίκτυα αποχέτευσης». 
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5. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θάσου για περαιτέρω 

ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2021    

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Ζαμπέκος Παναγιώτης     

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   11-11-2021                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος    
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΑΣΟΥ» 

 

Στον Λιμένα της Θάσου, σήμερα την …/…/2021, οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο εξής 

«συμβαλλόμενοι» : 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ, που εδρεύει στο Λιμένα της Θάσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.  

Κωνσταντίνο Μανίτσα του Γεωργίου και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 

«Κύριος του Έργου»  

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, που εδρεύει στο Λιμένα Θάσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ελευθέριο 

Κυριακίδη του Παύλου, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας 

«Φορέας Υλοποίησης» 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87
Α 

/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 ν. 4555/2018 και το άρθρο 21 του Ν. 4690/2020.  

2. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).   

3. Τα άρθρα 80-110 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).  

4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26
Α
’) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 

εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.  

5. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114
Α
 /2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».  

6. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 518/Β’/8-5-2001 περί σύστασης της ΔΕΥΑ Θάσου.  

7. Την με κωδικό 14.29.14.17 Πρόσκληση, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340(ΑΔΑ: 7303465XI8-AO9) για την 

υποβολή προτάσεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &  

Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 -15.000 ι.π.) που απαιτούνται 

σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ – νέα έργα», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 

προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».  

8. Τη με αριθμό ………. απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 

Σύμβασης Συνεργασίας με το Δήμο Θάσου για την υλοποίηση του έργου του θέματος.  

9. Τη με αριθμό……………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου, για την 

έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.  
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συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και 

αποδέχονται τα παρακάτω :   

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία 

καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής 

της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ». 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την 

εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα :  

1. Το αντικείμενο και το σκοπό της σύμβασης  

2. Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης  

3. Τη διάρκεια της σύμβασης 

4. Τους πόρους χρηματοδότησης 

5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων 

6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης  

7. Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης  

8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες  

9. Την ευθύνη του φορέα υλοποίησης  

10. Την εκπροσώπηση 

11. Την επίλυση των διαφορών 

12. Ρήτρες  

13. Μεταφορά και απασχόληση προσωπικού 

14. Τελικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ 

ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο  Κύριος 

του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και να εκτελέσει 

τις παρακάτω ενέργειες : 
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1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

2. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξή της στην με κωδικό 

14.29.14.17 Πρόσκληση, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 (ΑΔΑ: 7303465XI8-AO9) για την υποβολή 

προτάσεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 -15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με 

την οδηγία 91/271/ΕΟΚ – νέα έργα», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».  

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.  

4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

5. Υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης του έργου από κοινού με τον Κύριο του έργου και τον 

Ανάδοχο με ρητή πρόβλεψη ότι οι άμεσα αντισυμβαλλόμενοι είναι ο Κύριος του έργου και ο 

Ανάδοχος (Ειδική σχέση).  

6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.  

7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

8. Παρακολούθηση χρηματορροών του Έργου.  

9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική 

παραλαβή) .  

10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και 

οικονομική τεκμηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των 

αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται 

ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του 

Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την 

αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  
 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει : 

 Να υπογράψει μαζί με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο τις συμβάσεις ανάθεσης του 

έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον Φορέα Υλοποίησης και ο Κύριος του 

έργου με τον Ανάδοχο είναι οι άμεσα συμβεβλημένοι (ειδική σχέση).  

 Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες εργασίες 

απαραίτητες για την λειτουργία του έργου που δεν είναι συγχρηματοδοτούμενες.  
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 Να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και την διενέργεια των πληρωμών προς τον Ανάδοχο, ο 

οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής 

κλπ) στο όνομα του Κυρίου του έργου.  

 Να αποστέλλει στον Φορέα Υλοποίησης του έργου φωτοαντίγραφα των ενταλμάτων πληρωμής 

του Αναδόχου που εκδίδει για την πληρότητα του φακέλου που διατηρεί ο Φορέας Υλοποίησης 

στο αρχείο του. 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή 

του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.  

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, για την 

υλοποίηση του Έργου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές 

ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του 

Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ 
 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος 

τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του 

Έργου.  

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να υπογράψει μαζί με τον Κύριο του έργου και τον Ανάδοχο τις συμβάσεις ανάθεσης του έργου, 

στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον Φορέα Υλοποίησης και ο Κύριος του έργου με 

τον Ανάδοχο είναι οι άμεσα συμβεβλημένοι (ειδική σχέση).  

 Να τηρεί φωτοτυπίες των παραστατικών που ο Ανάδοχος εκδίδει στο όνομα του Κυρίου του 

έργου στο αρχείο του και να τα εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως.  

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.  

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.  

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Έργου.  

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης 

Πράξης και την υποβολή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 

και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη 

των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.  
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 Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 7 του Ν. 3614/2007 για την Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.  

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.  

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 

του. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 

συμβάσεων. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.  

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον 

Κύριο του Έργου. 

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου 

μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια 

κατανομή πιστώσεων. 

 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - 

διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος, έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και 

αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται 

στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ότι ο Κύριος του Έργου είναι 

υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους . 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμύρια  πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πενήντα ευρώ και 

ενενήντα λεπτά ( 12.529.050,90) πλέον Φ.Π.Α. εκ των οποίων δεκατρία εκατομμύρια εκατόν δέκα 

τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (13.114.650,90€) αποτελεί επιλέξιμη 

δαπάνη και εκατόν σαράντα έξη χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (146.400,00€) αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη 

και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρος της ΔΕΥΑΘ.  Επιπλέον υπολογίζεται ποσό  επτακόσιες τριάντα 

δύο χιλιάδες ευρώ (732.000) πλέον Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης  που αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη 

και εφόσον γίνει χρήση του δικαιώματος θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ. 

 

Διευκρινίζεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, 

που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. Η 

χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό Πρόσκλησης 14.29.14.17, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

3340(ΑΔΑ: 7303465XI8-AO9) με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 -15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα 

με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ – νέα έργα», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».  
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 

ολοκλήρωση του Έργου (καθορίζεται στο Παράρτημα Ι) και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από 

το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.  

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Λιμένα της Θάσου.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον 

αναπληρωτή του 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και  

 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Κύριο του Έργου, με τον αναπληρωτή του.  

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» οι συμβαλλόμενοι ορίζουν τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των 

εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η 

τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς 

τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση 

της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του 

εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο 

εφαρμογής της.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια 

διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει 

εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει 

γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό 

αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων 

που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,  

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξη μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει 

εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την 
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κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα 

οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και 

δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται 

με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης,  οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. Α’ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από 

κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων 

κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.   

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των 

συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατήη απασχόληση 

προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του 

Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για 

την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε 

πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του 

Φορέα Υλοποίησης. 

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν 

από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης 

της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να 

τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του 

Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και 

συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.  

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, 

ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς τη ν 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της  παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 

ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 

οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από 

ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Για τον Κύριο του Έργου                        Για το Φορέα Υλοποίησης  

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας                   Ελευθέριος Κυριακίδης  

Πρόεδρος ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ           Δήμαρχος Θάσου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης  

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΡΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ 
ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 
 

1.1 τίτλος υποέργου 1 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού 

Πρίνου Δήμου Θάσου.  
1.2 τίτλος υποέργου 2 Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου της ΔΚ Πρίνου.  
1.3 τίτλος υποέργου 3 Τεχνικός σύμβουλος για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και 

έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου». 
1.4 τίτλος υποέργου 4 Σύνδεση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης 

εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου με τα δίκτυα ΟΚΩ. 
1.5 τίτλος υποέργου 5 Σωστικές ανασκαφικές εργασίες. 

 
 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ 

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)  

 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 

4. Φορέας λειτουργίας    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ 

6. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  
 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης θα υποβληθεί πρόταση που θα περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων 
αποχέτευσης  
 
1. Εσωτερικά δίκτυα με τα παρακάτω τμήματα: 

 
α)  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΠΡΙΝΟΥ 
Δίκτυο αγωγών ελευθέρας ροής  πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο με συνολικό μήκος 7.938,00 m αγωγών, 
διαμέτρου Φ200 και 247 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής. 
Τριτεύον δίκτυο με συνολικό μήκος  5.565,75  m αγωγών, διαμέτρου Φ200 και 161φρεάτια επίσκεψης. 
Το  δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων   περιλαμβάνει  690 φρεάτια με μηχανοσίφωνα και αγωγούς, 
διαμέτρου Φ160. 
 
β)  ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΔΑΣΑΚΙ 
Δίκτυο αγωγών ελευθέρας ροής  πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο με συνολικό μήκος 5.799,90 m αγωγών, 
διαμέτρου Φ200~315 και 137 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής. 
Τριτεύον δίκτυο με συνολικό μήκος  2.425,30  m αγωγών, διαμέτρου Φ200 και 54 φρεάτια επίσκεψης. 
Το  δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων   περιλαμβάνει 150 φρεάτια με μηχανοσίφωνα και αγωγούς, 
διαμέτρου Φ160. 
 
γ)  ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΣΚΑΛΑΣ   ΠΡΙΝΟΥ 
Δίκτυο αγωγών ελευθέρας ροής  πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο με συνολικό μήκος 3.416,15 m αγωγών, 
διαμέτρου Φ200~400 και 93 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής. 
Τριτεύον δίκτυο με συνολικό μήκος  2.251,80  m αγωγών, διαμέτρου Φ200 και 64 φρεάτια επίσκεψης. 
Το  δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων   περιλαμβάνει 150 φρεάτια με μηχανοσίφωνα και αγωγούς, 
διαμέτρου Φ160. 
 
2) Εξωτερικά δίκτυα με τα παρακάτω τμήματα : 

 
α)  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΠΡΙΝΟΥ 
Ένα (1) αντλιοστάσιο και αγωγό καταθλιπτικής ροής  με μήκος 1.150,95 m, διαμέτρου Φ160/10atm και 1 
φρεάτιο εξαερωτή,  3 φρεάτια ελέγχου, 1 φρεάτιο εκκένωσης και 1 φρεάτιο αντεπιστροφής. 
 
β)  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 
 
Δύο (2) αντλιοστάσια και τέσσερεις (4) αγωγούςκαταθλιπτικής ροής με τα παρακάτω στοιχεία: 
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 ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΓΩΓΟΥ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΑΝΤΟΧΗ ΜΗΚΟΣ (m) 

 Ε.Κ.3 Φ200/10atm 399,50 

 Ε.Κ.5 Φ200/10atm 869,40 

 Ε.Κ.4 Φ250/10atm 984,05 

 Ε.Κ.8 Φ250/10atm 113,00 

ΣΥΝΟΛΟ   2.365,95 

 
            και 3 φρεάτια εξαερωτή,  14 φρεάτια ελέγχου, 2 φρεάτια εκκένωσης και 5 φρεάτια αντεπιστροφής. 
 

3) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που περιλαμβάνει συνοπτικά  τα παρακάτω: 

1.1 Έργα εισόδου  

1.2 Δεξαμενή εξισορρόπησης –αντλιοστάσιο ανύψωσης –τροφοδοσίας βιολογικής βαθμίδας 

1.3 Βιολογικός αντιδραστήρας 

1.4 Δευτεροβάθμια καθίζηση 

1.5 Μονάδα απολύμανσης 

1.6 Μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικού νερού 

1.7 Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 

1.8 Μονάδα πάχυνσης-αφυδάτωσης 

1.9 Έργα διάθεσης 

1.10 Κτίριο Διοίκησης 

1.11 Βοηθητικά έργα  

 

4) Αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

Τα επεξεργασμένα λύματα της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Πρίνου Θάσου κατευθύνονται 
προς τη θάλασσα αρχικά μέσω χερσαίου και στη συνέχεια μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Ο αγωγός στο 
σύνολό του θα είναι ενιαίος από την έξοδο της εγκατάστασης έως την θάλασσα που θα διατεθούν τα 
επεξεργασμένα λύματα. Όπως αναφέρθηκε, το σύνολο της επεξεργασμένης εκροής της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων του Πρίνου Θάσου οδηγείται προς διάθεση μέσω χερσαίου αγωγού μήκους 
περίπου 1.100m, υλικού HDPE, Φ355, PN10 Atm. Μετά το χερσαίο τμήμα του αγωγού εκκινεί ο 
υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης των λυμάτων συνολικού μήκους περίπου 1.100 m ο οποίος μεταφέρει τα 
επεξεργασμένα λύματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Πρίνου σε βάθος περίπου 18 m. Το υλικό 
κατασκευής του αγωγού μεταφοράς είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ), 3

ης
 Γενιάς, δέκα 

ατμοσφαιρών (ΡΝ10) και η ονομαστική του διάμετρος 355 mm. Στο τέλος του υποθαλάσσιου αγωγού 
προσαρμόζεται ο διαχυτήρας. Μετά το τελευταίο (κατάντη) στόμιο κάθε κλάδου του διαχυτήρα ο αγωγός 
συνεχίζει για επιπλέον περίπου 10 m (καταληκτικό τμήμα διαχυτήρα), με σκοπό να εξέλθει στον πυθμένα 
της θάλασσας με μια πολύ μικρή ανοδική κλίση της τάξεως των 11

ο
. Στο τέλος κάθε κλάδου και αφού 

αυτός έχει εξέλθει στην επιφάνεια τοποθετούνται ανοξείδωτες τυφλές φλάντζες DN200/DN75 έτσι ώστε να 
είναι εύκολη η έκπλυση και ο καθαρισμός του. 

7. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 
 

Κοινότητα Πρίνου  
 

8. Προϋπολογισμός 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός υποέργου 1 8.238.400,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός υποέργου2 4.500.000,00 ευρώ  

Προϋπολογισμός υποέργου3    322.650,90 ευρώ  

Προϋπολογισμός υποέργου4    150.000,00 ευρώ  

Προϋπολογισμός υποέργου5      50.000,00 ευρώ  

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 13.261.050,90  ευρώ 
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9. Διάρκεια υλοποίησης  

 Διάρκεια σε μήνες 

υποέργο 1 48 

υποέργο2 24 

υποέργο3 48 

υποέργο4 36 

υποέργο5 36 

Σύνολο Πράξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Έγγραφο / απόφαση 

Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

Μελέτη δικτύου αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού 
Πρίνου (Καλύβες) ΔΚ Πρίνου  

ΔΕΥΑ Θάσου 25/2016 

Επικαιροποίηση της μελέτης δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων όρμου Πρίνου του Δήμου Θάσου.  

ΔΕΥΑ Θάσου  55/2016 

Υποστηρικτικές μελέτες ΕΕΛ Πρίνου Θάσου και 
υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης εκροών.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 

14/5.02.2021 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού 
Πρίνου Δήμου Θάσου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 

153/17.10.2019 & 
182/12.07.2021 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΑΜΘ 693/26-8-2020 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

 

Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

Έκδοση σύμφωνης γνώμης από Δνση Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Καβάλας  

Θα υποβληθεί αίτημα 
 

Έκδοση σύμφωνης γνώμης από το Τ.Σ. ΠΕ 
Καβάλας 

 
Έχει υποβληθεί αίτημα 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΔΑ: 6Κ9ΡΟΕΥΣ-ΨΗ2


		2021-11-12T11:52:38+0200
	Athens




