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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 18/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI:  Έγκρισης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.            
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 
 
Στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) σήµερα 10 Φεβρουαρίου 2020 ηµέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 
την αριθ. 356/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα µέλη 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
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. 
∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο (11) µελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συµµετείχαν  (08) συνολικά τακτικά µέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαµπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουµανής Γεώργιος                                         
7. Λαµπρινίδης Λάµπρος 
8. Στάµος Βασίλειος 

   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το δέκατο θέµα της ηµερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».                                         
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει ότι η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προβεί στην επιλογή συνεργάτη για την 
παροχή εργασιών Μηχανικού Περιβάλλοντος. 
 
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι σύµφωνα µε τον ΟΕΥ της Επιχείρησης  υπάρχει 1 οργανική θέση Π.Ε. Μηχανικού 
Περιβάλλοντος, η οποία είναι κενή. 
 Η κενή  οργανική  θέση αυτή δεν µπόρεσε να καλυφθεί λόγω των µέτρων που ίσχυαν για την αντιµετώπιση της 
δηµοσιονοµικής κατάστασης στη χώρα, µεταξύ αυτών και ο περιορισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους 
ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών. 
 
Η Υπηρεσία έχει προβεί στον έγκαιρο και ορθό προγραµµατισµό των υπηρεσιακών αναγκών της, υποβάλλοντας 
αιτήµατα για την κάλυψη των θέσεων αυτών προς το Υπουργείο Εσωτερικών µε τις παρακάτω αποφάσεις του ∆.Σ. : 

1. 66/2018 περί προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθµόν 25/10703/16-12-16 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε Α.∆.Α. 7ΤΛ1ΟΕΥΣ-645,  

2. 140/2019 περί «Προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα και 
υποβολή σχετικού αιτήµατος» µε Α.∆.Α. Ω2Λ9ΟΕΥΣ-Υ∆Ο . 

3. 141/2019 περί «Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020» µε Α.∆.Α. 
ΩΠ8ΩΟΕΥΣ-∆8Ψ  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΘ. 

4. 101/2020 περί «Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021» µε Α.∆.Α. 
ΨΛ4ΑΟΕΥΣ-ΜΟΗ 

Μέχρι την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης, η Επιχείρηση 
θα πρέπει να εξασφαλίσει την οµαλή  λειτουργία της, µε την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση συγκεκριµένων 
εργασιών κατ’ εξαίρεση για την ανάθεση σε τρίτους, υπηρεσιών  που εµπίπτουν στα καθήκοντα του 
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υπηρετούντος προσωπικού, καθώς επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, άνευ 
υπαιτιότητάς της. 
 
Οι εργασίες που θα κληθεί  να διεκπεραιώσει είναι οι παρακάτω: 

1. Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του 

νησιού και η καθοδήγηση του τεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τον πολιτικό 

µηχανικό της επιχείρησης και τους ηλεκτρολόγους της Επιχείρησης. 

2. Η προετοιµασία των φακέλων που απαιτούνται για  την έκδοση αδειών χρήσης νερού από την ∆ιεύθυνση 

Υδάτων, σε συνεργασία µε τον συνεργαζόµενο Γεωλόγο της επιχείρησης. 

3. Με την καθοδήγηση του πολιτικού µηχανικού της Επιχείρησης, η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 

εργασιών ως βοηθός επιβλέποντα, τόσο σε εργασίες στο πεδίο όσο και στη σύνταξη των εγγράφων για το 

έργο «∆ίκτυο ύδρευσης οικισµού Πρίνου - Όρµου Πρίνου». 

4. Με την καθοδήγηση του πολιτικού µηχανικού της Επιχείρησης, η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 

εργασιών ως βοηθός επιβλέποντα, τόσο σε εργασίες στο πεδίο όσο και στη σύνταξη των εγγράφων για το 

έργο «∆ίκτυο ύδρευσης οικισµού Σκάλας Μαριών». 

5. Με την καθοδήγηση του πολιτικού µηχανικού της Επιχείρησης, η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 

εργασιών ως βοηθός επιβλέποντα, τόσο σε εργασίες στο πεδίο όσο και στη σύνταξη των εγγράφων για το 

έργο «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισµού Λιµένα 

Κοινότητας Θάσου». 

Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. και αναλύεται ως 
εξής: 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ ΟΫ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Σ Ε  Ε Υ Ρ Ω  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ευρώ/ ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και 
συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
του νησιού και η καθοδήγηση του τεχνικού 
προσωπικού της υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τον 
πολιτικό µηχανικό της επιχείρησης και τους 
ηλεκτρολόγους της Επιχείρησης ΩΡΕΣ 200 20,00 4.000,00 
Η προετοιµασία των φακέλων που απαιτούνται για  την 
έκδοση αδειών χρήσης νερού από την ∆ιεύθυνση 
Υδάτων, σε συνεργασία µε τον συνεργαζόµενο 
Γεωλόγο της επιχείρησης ΩΡΕΣ 200 20,00 4.000,00 
Με την καθοδήγηση του πολιτικού µηχανικού της 
Επιχείρησης, η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 
εργασιών ως βοηθός επιβλέποντα, τόσο σε εργασίες 
στο πεδίο όσο και στη σύνταξη των εγγράφων για το 
έργο «∆ίκτυο ύδρευσης οικισµού Πρίνου - Όρµου 
Πρίνου» ΩΡΕΣ 200 20,00 4.000,00 
Με την καθοδήγηση του πολιτικού µηχανικού της 
Επιχείρησης, η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 
εργασιών ως βοηθός επιβλέποντα, τόσο σε εργασίες 
στο πεδίο όσο και στη σύνταξη των εγγράφων για το 
έργο «∆ίκτυο ύδρευσης οικισµού Σκάλας Μαριών» ΩΡΕΣ 200 20,00 4.000,00 
Με την καθοδήγηση του πολιτικού µηχανικού της 
Επιχείρησης, η εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 
εργασιών ως βοηθός επιβλέποντα, τόσο σε εργασίες 
στο πεδίο όσο και στη σύνταξη των εγγράφων για το 
έργο «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς 
ύδρευσης και πηγών του οικισµού Λιµένα 
Κοινότητας Θάσου» ΩΡΕΣ 200 20,00 4.000,00 
          
ΣΥΝΟΛΟ   1000   20.000,00 
Φ.Π.Α.24/%       4.800,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ       24.800,00 
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∆εδοµένου ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπόψη υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α., αυτή µπορεί να εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. µε την µε αριθµ. πρωτ. 370/05-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
κάλεσε τον  κ. Μανωλάκη Παντελή του Γεωργίου, Μηχανικό Περιβάλλοντος, να υποβάλει οικονοµική προσφορά. 
Ο κ. Μανωλάκης κατέθεσε οικονοµική προσφορά (αριθµ. πρωτ. 393/08-02-2021) για το ποσό των  20.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. αναλυόµενο σε 1.000 ώρες Χ 20,00 € ανά ώρα, η οποία καλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της αναφερόµενης 
υπηρεσίας στον  κ. Μανωλάκη Παντελή  έναντι του ποσού των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  
 
Παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις  
διατάξεις του ν. 4412/2016  και του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν και 
κατατέθηκαν από τον προσφέροντα και είναι πλήρη, καθώς επίσης: 
 

1. Την µε αριθµ. πρωτ. 1/05-02-2021 (αριθµ. πρωτ. 368) Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης (Α∆Α: 
9Σ6ΡΟΕΥΣ-ΚΦΧ), σύµφωνα µε την οποία παρέχεται η έγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τα έτη 2021 και 2022 σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού 
εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. ως εξής: 

 
  ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 
∆.Ε.Υ.Α.Θ. Κ.Α. ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 61-00-0009 18.000,00 2.000,00 20.000,00 
 54-00 4.320,00 480,00 4.800,00 
     
ΣΥΝΟΛΟ    24.800,00 
 

2. Την µε αριθµ. 00102/05-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΧΣ3ΟΕΥΣ-0ΟΛ). 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 
απόφασης, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της παροχής γενικών 
υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος στον                      κ. Μανωλάκη Παντελή του Γεωργίου, Μηχανικό 
Περιβάλλοντος Π.Ε., µε ΑΦΜ 300807886, ∆ΟΥ Καβάλας και στοιχεία επικοινωνίας: Πρίνος Θάσου, τηλ.: 
6937456380, έναντι του ποσού των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του, 
µέχρι 31-01-2022.  

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 
∆.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-00-0009 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισµού εξόδων της 
Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2021. 

4. Η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. θα µεριµνήσει για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισµό έτους 2022. 
5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύµβασης.  

 
Το µέλος κ. Στάµος Βασίλειος καταψηφίζει το θέµα. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 18/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουµανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαµπρινίδης Λάµπρος 
                                                                                           Στάµος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασµα                                           
          Θάσος   11-02-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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