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    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 
 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  ∆.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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 22/29-12-2021 τακτικής, µέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 211/2021 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης της υπ’  αριθµ. 

987/17-03-2021 Σύµβασης Προµήθειας έτοιµου 

σκυροδέµατος, µε την εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 337 του 

Ν. 4412/2016».                                

                       
Στο Λιµένα Θάσου σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη  και ώρα 

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

5643/24-12-2021 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. 

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 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 - Λαµπρινίδης Λάµπρος – Ζαµπέκος Παναγιώτης – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Απόντες: Στάµος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος  

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωµα ψήφου η Γενική ∆ιευθύντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το έκτο  (-6ο-)  τακτικό θέµα της ηµερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

  

Με την 987/17-03-2021 Σύµβαση µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. και της εταιρίας ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 

Ζυγό Φιλίππων Καβάλας συµφωνήθηκε η  προµήθεια συνολικά 100 m3 έτοιµου σκυροδέµατος C16/20 για το 
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σύνολο των Κοινοτήτων του νησιού που αποτελείται από τις έτοιµου σκυροδέµατος C16/20 για τη νότια περιοχή του 

νησιού και συγκεκριµένα για τις Κοινότητες Σωτήρος, Καλλιράχης, Μαριών, Λιµεναρίων, Θεολόγου 

συµπεριλαµβανοµένων των οικισµών Ποτού, Αλυκής και Κοινύρων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και την 

προσφορά του προµηθευτή και µέχρι 31-12-2021. 

Ο προµηθευτής σύµφωνα µε την προσφορά του, συµφώνησε να  προµηθεύσει τη ∆.Ε.Υ.Α.Θ. έτοιµο σκυρόδεµα 

C16/20 στις περιοχές του νησιού που θα του ζητηθούν, µε ποσότητα παράδοσης κατ’ ελάχιστον το ενάµιση κυβικό 

(1,5m3), στην τιµή των 75,00 ευρώ/m3. Η συνολική τιµή συµφωνείται για το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (7.500,00).   

 

Στο άρθρο 6, παρ. 3 και 4 της 987/17-03-2021 σύµβασης προβλέπεται: «Η τροποποίηση των όρων του 

συµφωνητικού αυτού, µπορεί να γίνει µόνο ως προς τους όρους που θεωρούνται µη ουσιώδεις, θα γίνεται 

αποκλειστικά και µόνον εγγράφως µε ένα εκ νέου συµφωνητικό µε τις τροποποιήσεις που επέρχονται, σε καµία δε 

των περιπτώσεων η αλλαγή δεν µπορεί να αναφέρεται σε αύξηση του ποσού της αναφερόµενης στο άρθρο 3 του 

παρόντος, κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο αποκλείεται. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς 

να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.» 

 

Έως σήµερα, η προϋπολογιζόµενη ποσότητα έτοιµου σκυροδέµατος προς προµήθεια για το έτος 2021, περίπου 

100 κυβικά µέτρα αξίας 7.500,00€, δεν εξαντλήθηκε  και παρουσιάζεται υπόλοιπο σύµβασης 3.112,50 € τα οποία 

προτείνεται να µεταφερθούν στο επόµενο οικονοµικό έτος, µε τροποποίηση της σύµβασης ως προς τη διάρκειά της 

και µέχρι 28/02/2022.  

 

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 337 του Ν. 4412/2016, η τροποποίηση αυτή δεν έχει οικονοµικό 

αντικείµενο και δεν είναι ουσιώδης, αφού δεν µεταβάλει ούτε την αξία της, ούτε οποιοδήποτε από τα ουσιώδη µέρη 

της.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής 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 εννέα  παρόντα µέλη 
 
Το ∆ιοικητικό 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 τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ. 987/17-03-2021 Σύµβασης που έχει συναφθεί µεταξύ της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. και της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε., ως προς τη διάρκειά της, έως 28-02-2022, για τους 

λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 211/2021    

 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

ΑΔΑ: 6ΣΨΟΟΕΥΣ-1ΡΞ



                                                                                                                                                                

 
3 

                                                                                                    Κουτσουµανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαµπρινίδης Λάµπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Ζαµπέκος Παναγιώτης 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Ακριβές  Απόσπασµα                                                        

          Θάσος   29-12-2021                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                            
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