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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(ως προς τη διόρθωση του ποσού στη σελ. 6 από 59.112 € σε 59.114,58 €, λόγω λάθους εγγραφής) 

Θάσος, 26-10-2022 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/20-10-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 186/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης

της εκτέλεσης του έργου

“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ”,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328

του Ν. 4412/2016».

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 20  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 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. 4254/14-10-2022 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 τα δέκα (10) μέλη,

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Καραβούζης

Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος -   

Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο  (-3ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128

του Ν. 4782/2021, προτίθεται να προβεί στην επιλογή οικονομικού φορέα για την εκτέλεση του έργου με

τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

– ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ». 

Σκοπός της μελέτης του έργου  είναι η αποκατάσταση των αγωγών αποχέτευσης του οικισμού

Παναγίας, λόγω πολλών ζημιών και βλαβών, που οφείλονται στην διάβρωση λόγω παλαιότητας αυτών.  

Επίσης, θα γίνουν επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του οικισμού

Σκάλας Παναγίας, όπου χρήζουν ανάπτυξης λόγω ανοικοδόμησης, και των αντίστοιχων ιδιωτικών

παροχών. 

Για την άρτια αντικατάσταση των αγωγών θα χρησιμοποιηθεί αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων από

πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική

επιφάνεια διατομής Φ200 συνολικού μήκους 530,00 μμ.  

Επίσης, τα νέα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν αφορούν συνήθεις

επεκτάσεις σε υφιστάμενες αστικές οδούς διαστρωμένες είτε από σκυρόδεμα είτε από ασφαλτόμιγμα.  

Οι σωλήνες αποχέτευσης που θα χρησιμοποιηθούν για τις επεκτάσεις θα αποτελούνται από

πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος (corrugated), εξωτερικής διαμέτρου Φ160mm.  

Τα συνολικά μέτρα επέκτασης τους δικτύου ανέρχεται σε 20,00 μμ κατ’ εκτίμηση. Επιπλέον, στο έργο θα

κατασκευασθούν οκτώ (8) φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων με μηχανοσίφωνα και δέκα (10) φρεάτια

επίσκεψης. 

Με την υλοποίηση αυτής της μελέτης, το συγκεκριμένο έργο θα επιτύχει την καλή και εύρυθμη

λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης και την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης

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

ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Με την υπ’ αριθμ. 158/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου τροποποιήθηκε το Τεχνικό

Πρόγραμμα του έτους 2022, και συγκεκριμένα ο Κ.Α. 11-32-0019-1022 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» συνολικού ποσού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. Το ποσό της

σύμβασης θα καλυφθεί από τον τροποποιημένο Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου έτους 2022

(159/2022 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 11-32-0019-1022 με τίτλο

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» συνολικού ποσού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α.Α. A.T. 
ΚΩΔ.

ΑΝΑΘ. 
  Μ. Μ. Τ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
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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 10,92 380,00 4.149,60 

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 29,72 90,00 2.674,80 

3 3.12 ΥΔΡ 6087 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για

την αντιμετώπιση προσθέτων

δυσχερειών από διερχόμενα κατά

μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

m 15,50 220,00 3.410,00 

4 3.13 
ΥΔΡ

6081.1 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών

ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε

έδαφος πάσης φύσεως για

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος

χώρου. 

m3 4,10 90,00 369,00 

5 4.01.01 
ΥΔΡ

6082.1 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων

στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Συνήθους ακριβείας, με χρήση

αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών

μέσων (υδραυλική σφύρα,

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,

ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

m2 44,62 20,00 892,40 

6 5.05.02 ΥΔΡ 6068 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων

δικτύων με διαβαθμισμένο

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για

συνολικό πάχος επίχωσης άνω

των 50 cm 

m3 28,50 230,00 6.555,00 

7 5.07 ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και

εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο

προελεύσεως λατομείου 

m3 28,50 180,00 5.130,00 
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     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :        23.180,80 

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

8 4.09.02 
ΟΔΟ

4521Β 

Αποκατάσταση ασφαλτικών

οδοστρωμάτων. Αποκατάσταση

ασφαλτικών οδοστρωμάτων που

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις

μέσου πάχους 10 cm 

m2 18,50 130,00 2.405,00 

9 9.10.04 ΥΔΡ 6327 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,

συμπύκνωση και συντήρηση

σκυροδέματος Για κατασκευές από

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

m3 82,00 23,00 1.886,00 

10 Β-30.3 ΥΔΡ-7018 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

εκτός υπογείων έργων

γαλβανισμένο 

kgr 1,15 400,00 460,00 

11 
ΣΧΕΤ. ΥΔΡ

9.10.05-1 
ΥΔΡ 6329 

Φρεάτιο αποχέτευσης βάθους

μέχρι 2.00 m για αγωγό εξωτερικής

διαμέτρου Φ200~Φ315 

τεμ 848,00 10,00 8.480,00 

12 
ΣΧΕΤ. ΥΔΡ

9.10.05-2 
ΥΔΡ 6329 

Φρεάτιο αποχέτευσης με

μηχανοσίφωνα 
τεμ 420,00 8,00 3.360,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :        16.591,00 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

13 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, DN/ΟD

160 mm 

m 4,80 20,00 96,00 

14 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 8,20 530,00 4.346,00 
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    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :        4.442,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α + Β + Γ     44.213,80 

  
Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε.18%     7.958,48 

  
Αθροισμα Ι     52.172,28 

  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ     7.825,84 

  
Αθροισμα ΙΙ     59.998,13 

  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ     1,87 

  
Αθροισμα ΙΙΙ     60.000,00 

  
ΦΠΑ 24%     14.400,00 

  

Συνολική απαιτούμενη πίστωση

εκτέλεσης του έργου 

    74.400,00 

 

1. Με την υπ’ αριθμ. 2506/2022 μελέτη συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν τα τεύχη του έργου από

τον κ. Γεώργιο Τσένη Πολιτικό Μηχανικό της Δ..Ε.Υ.Α.Θ., και θεωρήθηκαν από τη κ. Αργυρώ Μαύρου,

Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κατατέθηκαν στο τμήμα προμηθειών για την έναρξη της

διαδικασίας.  

2. Αναρτήθηκε το με αρ. πρωτ. 3915/27.09.2022 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα για την

αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου που έλαβε ΑΔΑΜ: 22REQ11315436. 

3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00293/27-09-2022 για δέσμευση πίστωσης

που έλαβε ΑΔΑ: 9ΞΚΘΟΕΥΣ-3ΙΑ. 

4. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διαδικασίας καταχωρήθηκαν στη σχετική

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα

Αριθμό: 192575 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

5. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3916/27-09-2022, που έλαβε ΑΔΑΜ: 22PROC011315548, 

πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς: 

• Στυλιανίδης ΑΕ 

• Ευφροσυνίδης ΑΤΕ 

• Πάχτας Φίλιππος 

και η οποία κοινοποιήθηκε και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.  

6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, μέσω

της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα προβήκαμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και

αναρτήσαμε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», το σχετικό κατάλογο

μειοδοσίας που ακολουθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 266056 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ  1,48 % 

2 266013 ΠΑΧΤΑΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ  1,10 % 

3 266011 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1,00 % 

 

7. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα με

την επωνυμία ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ, ως ανάδοχο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
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ΠΑΝΑΓΙΑΣ», διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης (αρ.

Ηλεκτρονικής Προσφοράς 266056 με μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,48 %). 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. 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 δέκα 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 την με αριθμ. 2506/2022  μελέτη για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση

κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στο ρέμα οικισμού Παναγίας – Επεκτάσεις αποχέτευσης

Σκάλας Παναγίας». 

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης

στο ρέμα οικισμού Παναγίας – Επεκτάσεις αποχέτευσης Σκάλας Παναγίας» στην Επιχείρηση

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., με αριθμό ΜΕΕΠ 22292 και με στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Φιλικής

Εταιρείας 1 Καβάλα, τηλ.: 2510 225060, έναντι του ποσού των 59.114,58 € πλέον Φ.Π.Α.,

σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, και ημερομηνία περάτωσης  60 ημερολογιακές

ημέρες από την υπογραφή  της σύμβασης. 

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. 11-32-0019-1022  και τον Κ.Α. 54-00 του προϋπολογισμού

εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2022. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος  

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης  

        Ακριβές Απόσπασμα  

          Θάσος 21-10-2022                                                                                                                                                                

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               

22AWRD011494868 2022-10-26

ΑΔΑ: ΨΖΝ1ΟΕΥΣ-ΡΘΖ
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