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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 17/22-11-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 176/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης 

του έργου “Επεκτάσεις δικτύων Αποχέτευσης Δ.Ε. 

Θάσου”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 

του Ν. 4412/2016».                          

                       
 

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 22 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 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. 

5011/11-11-2021 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 οκτώ (8) 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 – Λαμπρινίδης Λάμπρος 

Απόντες: Ζαμπέκος Παναγιώτης - Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο  (-3
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, προτίθεται να προβεί στην επιλογή 

οικονομικού φορέα για την κατασκευή του έργου του θέματος. 
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Σκοπός της εκτέλεσης του έργου  είναι η επέκταση υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης σε διάφορα σημεία στην Δ.Ε. 

Θάσου όπου χρήζουν ανάπτυξης, λόγω των νέων επεκτάσεων οικισμών στην Δ.Ε. Θάσου. 

Τα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν αφορούν συνήθης επεκτάσεις σε αγροτικούς οδούς, 

και θα αποτελούνται από σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος (corrugated), εξωτερικής διαμέτρου 

Φ160mm και Φ200mm. Τα συνολικά μέτρα επέκτασης τους δικτύου ανέρχονται σε 300,00μμ κατ’ εκτίμηση. 

Επιπλέον, στο έργο θα κατασκευαστούν έξι φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων καθώς και έξι φρεάτια αποχέτευσης 

ακαθάρτων με μηχανοσίφωνα. 

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου  θα επιτευχθεί η αναβάθμιση  των υφιστάμενων δικτύων 

αποχέτευσης ακαθάρτων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέα οικοδομήματα να συνδεθούν με το δίκτυο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α.Α. A.T. 
ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘ. 
  

Μ. 

Μ. 
Τ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 3.10.02.01 
ΥΔΡ 

6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

m3 12,25 201,60 2.469,60 

2 3.11.02.01 
ΥΔΡ 

6082.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

m3 31,05 50,40 1.564,92 

3 4.09 
ΟΔΟ 

4521Β 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
m2 18,50 210,00 3.885,00 

4 5.05.01 
ΥΔΡ 

6068 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης 

έως 50 cm 

m3 31,90 94,50 3.014,55 

5 5.07 
ΥΔΡ 

6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου 
m3 30,80 98,41 3.030,90 

6 9.10.04 
ΥΔΡ 

6327 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 

m3 82,00 16,00 1.312,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :        15.276,97 

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

7 
ΣΧΕΤ. 

16.04 

ΥΔΡ 

6711.1 

Πλήρης κατασκευή ιδιωτικής σύνδεσης κατοικίας με το δίκτυο 

ακαθάρτων, με αγωγό διπλού δομημένου τοιχώματος DN 

OD160 mm ή DN/ΟD 200 mm 

τεμ 300,00 6,00 1.800,00 

8 
ΣΧΕΤ. 

9.10.05 

ΥΔΡ 

6329 
Φρεάτιο αποχέτευσης με μηχανοσίφωνα τεμ 420,00 6,00 2.520,00 

9 12.30.02.22 
ΥΔΡ 

6711.1 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 

σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και 

αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3  Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) 

κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, 

m 4,80 150,00 720,00 
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Το ποσό της σύμβασης θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου έτους 2021 

(178/2020 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, ΑΔΑ: 9ΝΛΑΟΕΥΣ-7Α8), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 11-32-1000-013 με 

τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΑΣΟΥ» συνολικού ποσού 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021 και δεδομένου ότι ο ενδεικτικός του 

προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. η εκτέλεσή του μπορεί να ανατεθεί με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

1. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 4867/01-11-2021 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα για την αναγκαιότητα 

εκτέλεσης του έργου που έλαβε ΑΔΑΜ: 21REQ009451078. 

2. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00289/02-11-2021 για δέσμευση πίστωσης που έλαβε 

ΑΔΑ: ΨΗΕΙΟΕΥΣ-ΡΟΝ. 

3. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 4887/02-11-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την 

εταιρία ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ που έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC009463671. 

4. Κατατέθηκε οικονομική προσφορά της εταιρίας ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ με έκπτωση 2% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού, ποσού 29.400,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης 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 οκτώ 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  

 

DN/ΟD 160 mm 

10 12.30.02.23 
ΥΔΡ 

6711.2 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 

σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και 

αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476-3  Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) 

κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, 

DN/ΟD 200 mm 

m 8,20 150,00 1.230,00 

11 12.17.01 
ΥΔΡ 

6623 

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) Καμπύλες, ταυ, συστολές, 

πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης 

λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 

kg 2,60 200,00 520,00 

     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :        6.790,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α + Β     22.066,97 

   

Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε.18%     3.972,06 

   

Αθροισμα Ι     26.039,03 

   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ     3.905,85 

   

Αθροισμα ΙΙ     29.944,88 

   

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ     55,12 

   

Αθροισμα ΙΙΙ     30.000,00 

   

ΦΠΑ 24%     7.200,00 

   

Συνολική απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης του έργου     37.200,00 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την υπ’  αριθμ. 2511/2021  μελέτη για την εκτέλεση του έργου «Επεκτάσεις Δικτύων Αποχέτευσης 

Δ.Ε. Θάσου». 

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Επεκτάσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Θάσου» στην Επιχείρηση 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., με αριθμό  ΜΕΕΠ 22292 και ΑΦΜ 999158172 ΔΟΥ Καβάλας και με στοιχεία 

επικοινωνίας: Δ/νση Φιλικής εταιρίας 1 Καβάλα, τηλ.: 2510 225060, έναντι του ποσού των 29.400,00 € 

πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, με προθεσμία εκτέλεσης έως τριάντα ημέρες 

από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

και θα βαρύνει τον Κ.Α. 11-32-1000-013 και τον Κ.Α. 54-000 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2021    

 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   23-11-2021                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

21AWRD009600989 2021-11-24
ΑΔΑ: 6Ι93ΟΕΥΣ-7ΛΨ


