
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΑΟΤ 

Α.Φ.Μ.  800125738 -  Γ.Ο.Τ. Καβάιαο                                               ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Ληκέλαο Θάζνπ 6404 Θάζνο 

Σει.: 25930 24025-26 – Φαμ: 2593058344 

E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 20/12-12-2022 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θάζνπ. 

 

 

 

                   Αξ. Απόθαζεο 224/2022 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ “Αλαθαηαζθεπή 

βαλνζηαζίσλ ζηηο δεμακελέο ύδξεπζεο 

Αγ. Γεσξγίνπ θαη Ραρσλίνπ Κνηλόηεηαο 

Ραρσλίνπ Γήκνπ Θάζνπ”».                                                                                                  

                       

ην Ληκέλα Θάζνπ ζήκεξα ζηηο 12  ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2022 εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Γεπηέξα  θαη ώξα 13:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., 

ύζηεξα από ηελ ππ’  αξηζκ. 5087/05-12-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Μαλίηζα 

Κσλζηαληίλνπ, πνπ επηδόζεθε ζε όινπο ηνπο ζπκβνύινπο, ζην ειεθηξνληθό ηνπο ηαρπδξνκείν (e-mail), 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ   Ν. 1069/80. Η πλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4954/2022. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη 

πθίζηαηαη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν έληεθα (11)  κειώλ  ζπκκεηείραλ  ηα δέθα (10) κέιε, 

θεξύρζεθε από ηνλ Πξόεδξν ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Πξόεδξνο: Μαλίηζαο Κσλζηαληίλνο 

Παξόληεο:  αιηαξήο Αξγύξηνο – Βνπιηζίδεο Παλαγηώηεο - Γεσξγίνπ Ισάλλεο -  Κνπηζνπκαλήο 

Γεώξγηνο – Λακπξηλίδεο Λάκπξνο - Μαιιηαξόο σηήξηνο -   Γθάγθνο Αιέμαλδξνο- νπξίλεο 

Ισάλλεο - Καδάξαο ηέξγηνο 

Απόληεο: Καξαβνύδεο ηπιηαλόο 

Απνρσξήζαληεο: ΚΑΝΔΙ 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ε Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.           

θ. Μαύξνπ Αξγπξή. 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξώην  (-1ν-) ηαθηηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαθέξεη όηη ε 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  328 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 128 ηνπ Ν. 4782/2021, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ επηινγή νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΑΝΟΣΑΙΩΝ ΣΙ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΑΓ. 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΡΑΥΩΝΙΟΤ Κ. ΡΑΥΩΝΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΑΟΤ». 
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θνπόο ηεο κειέηεο είλαη ε αλαθαηαζθεπή ησλ βαλνζηαζίσλ ησλ δεμακελώλ ύδξεπζεο γηα λα θαιύςεη 

ηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ύδξεπζεο ησλ θαηνίθσλ. Σν δίθηπν απηό ζα 

θαηαζθεπαζηεί από HDPE θαη ζα ζπλδεζεί ζην πθηζηάκελν αγσγό εηζόδνπ PVC Φ160 ζηηο δεμακελέο. 

Δπίζεο, ζα ζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν δίθηπν ππεξρείιηζεο – εθθέλσζεο, αιιά γηα κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ, ζα θαηαζθεπαζηεί έλα αθόκα δίθηπν ππεξρείιηζεο. 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ βαλνζηαζίνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο 

ζην Αλαιπηηθό Σηκνιόγην Δξγαζηώλ.   

Δπίζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη ζηεγάλσζεο ησλ δεμακελώλ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αθαίξεζε ησλ ζαζξώλ ηκεκάησλ, ηελ δηάπιπζε ησλ δεμακελώλ κε πδξνβνιή 

πςειήο πίεζεο θαη ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ ηζηκεληνεηδώλ ζηεγαλνπνηήζεσλ ηόζν γηα ζηεγάλσζε ησλ 

δεμακελώλ όζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθώλ ηνηρίσλ θαη πιάθα απηήο. Όια ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο 

πνηόηεηαο θαηά EN1504 θαη CE, όπσο νξίδνληαη από ηηο ΔΣΔΠ 08-05 «ηεγαλώζεηο θαη Αξκνί Σερληθώλ 

Έξγσλ», όπσο αλαγξάθνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην Αλαιπηηθό Σηκνιόγην ηεο κειέηεο. Ωο εκεξνκελία 

πεξάησζεο ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε 30/05/2023.  

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 184/2022  απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θάζνπ ηξνπνπνηήζεθε ην Σερληθό 

Πξόγξακκα ηνπ έηνπο 2022, θαη ζπγθεθξηκέλα ν Κ.Α. 11-31-0002-0122 κε ηίηιν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΒΑΝΟΣΑΙΩΝ ΣΙ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΡΑΥΩΝΙΟΤ Κ. 

ΡΑΥΩΝΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΑΟΤ» ζπλνιηθνύ πνζνύ 60.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.. Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο ζα 

θαιπθζεί από ηνλ ηξνπνπνηεκέλν Πξνϋπνινγηζκό ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θάζνπ έηνπο 2022 (185/2022 απόθαζε 

Γ.. Γ.Δ.Τ.Α. Θάζνπ), θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 11-31-0002-0122κε ηίηιν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΒΑΝΟΣΑΙΩΝ ΣΙ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΡΑΥΩΝΙΟΤ Κ. 

ΡΑΥΩΝΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΑΟΤ» ζπλνιηθνύ πνζνύ 60.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.. 

 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλαιύεηαη σο εμήο: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Α.Α. A.T. 
ΚΩΓ. 

ΑΝΑΘ. 
  Μ. Μ. Σ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΓΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 

1 10.17 ΤΓΡ 6370 

Δθαξκνγή πδξνβνιήο πςειήο 

πηέζεσο επί επηθαλεηώλ 

ζθπξνδέκαηνο   

m2 3,60 150,00 540,00 

2 10.01.01 ΤΓΡ 6370 

Κνπή αξκώλ θαηαζθεπώλ από 

ζθπξόδεκα κε αξκνθόθηε. Κνπή 

αξκώλ ζπζηνινδηαζηνιήο 

m 4,10 100,00 410,00 

      ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α :        950,00 

ΟΜΑΓΑ Β : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ - ΣΔΓΑΝΩΔΙ 

3 10.19 ΤΓΡ 6370 

Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ 

ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα νθεηινκέλσλ ζηελ 

δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε 

επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη 

αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο 

m2 53,60 100,00 5.360,00 
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4 10.10.03 ΤΓΡ 6401 

Δύθακπην ειαζηηθό ηζηκελνεηδέο 

θνλίακα πγξνκόλσζεο επηθαλεηώλ 

ζθπξνδέκαηνο πνπ ππόθεηληαη ζε 

κηθξνύ εύξνπο ξεγκάησζε θαη 

κεηαθηλήζεηο, θαηεγνξίαο Α1/Α2 - 

Β1/Β2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2, 

θαηάιιειν γηα επαθή κε πόζηκν 

λεξό.    

m2 20,60 150,00 3.090,00 

5 10.14 ΤΓΡ 6370 

θξάγηζε αξκώλ θαηαζθεπώλ από 

ζθπξόδεκα αλνίγκαηνο 10 mm κε 

πιηθά θαηάιιεια γηα πόζηκν λεξό 

m 8,20 150,00 1.230,00 

6 Β-43.2 ΤΓΡ-6370 

θξάγηζε θαηαθόξπθσλ θαη 

θεθιηκέλσλ αξκώλ κε πιαζηνκεξή 

αζθαιηηθή καζηίρε  

m 4,40 100,00 440,00 

7 
ΥΔΣ. 

79.08 
ΟΙΚ 7903 

ηεγαλσηηθέο επηζηξώζεηο κε 

ηζηκεληνεηδή πιηθά 
m2 5,60 125,00 700,00 

8 10.10.02 ΤΓΡ 6401 

ηεγαλνπνηεηηθή επίζηξσζε 

επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθά 

πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο 

m2 16,50 150,00 2.475,00 

      ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β :        13.295,00 

ΟΜΑΓΑ Γ : ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΑΝΟΣΑΙΟΤ 

9 
ΥΔΣ. 

16.09 

ΤΓΡ 

6730.4 

Δπέθηαζε - Αλαδηακόξθσζε 

δηθηύσλ HDPE  
ηεκ.  14980,00 2,00 29.960,00 

      ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ :        29.960,00 

   

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ Α + Β + Γ     44.205,00 

   

Πξνζηίζεηαη Ο.Δ. & Γ.Δ.18%     7.956,90 

   

Αζξνηζκα Ι     52.161,90 

   

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%     7.824,29 

   

Αζξνηζκα ΙΙ     59.986,19 

   

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ     13,82 

   

Αζξνηζκα ΙΙΙ     60.000,00 

   

ΦΠΑ 24%     14.400,00 

   

πλνιηθή απαηηνύκελε πίζησζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ 

  74.400,00 

 
1. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2509/2022 κειέηε ζπληάρζεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ ηα ηεύρε  ηνπ έξγνπ από 

ηνλ θ. Γεώξγην Σζέλε Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., θαη ζεσξήζεθαλ από ηε θ. Αξγπξώ Μαύξνπ, 

Γεληθή Γηεπζύληξηα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη θαηαηέζεθαλ ζην ηκήκα πξνκεζεηώλ γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

2. Αλαξηήζεθε  ην κε αξ. πξση. 4880/22.11.2022 Σεθκεξησκέλν Πξσηνγελέο Αίηεκα γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έιαβε ΑΓΑΜ: 22REQ011716385. 

3. Διήθζε ε Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ΑΑΤ00339/29.11.2022 γηα δέζκεπζε πίζησζεο 

πνπ έιαβε ΑΓΑ: 978ΓΟΔΤ-ΑΗΤ. 
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4. Διήθζε ε κε αξηζκ. 33/22-11-2022 Απόθαζε Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο,  ε νπνία έιαβε ΑΓΑΜ: 

22REQ011716530 

5. Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο  θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζην ΔΗΓΗ, ε νπνία έιαβε πζηεκηθό Αύμνληα 

Αξηζκό:  194353  θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πύιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ. 

6. Απεζηάιε ε κε αξ. πξση. 5059/02.12.2022, πνπ έιαβε  ΑΓΑΜ: 22PROC011724452, 

πξόζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο: 

 ELEMEC SA 

 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.-ΚΡΟΤΝΟ ΑΔ 

 WGW WATER GAS WASTE 

7. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ ΔΗΓΗ γηα ηα δεκόζηα έξγα πξνεβήθακε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 

ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη 

αλαξηήζακε ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ», ην ζρεηηθό θαηάινγν 

κεηνδνζίαο πνπ αθνινπζεί, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη πξνζθέξνληεο. 

 

Α/Α Α/Α θαηαζ. Δπσλπκία Πξνζθέξνληα Πνζνζηό 

1 272661 ELEMEC SA 1,00 % 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γ.. γηα ηε ιήςε απόθαζεο. 

Σα κέιε εμέθξαζαλ  ηελ άπνςή ηνπο επί ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. 

Τπέξ ςήθηζαλ θαη ηα δέθα παξόληα κέιε 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ν. 1069/80, όπσο ηζρύνπλ, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ  

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθσλα 

 

1. Δγθξίλεη ηελ κε αξηζκ. 2509/2022  κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή 

βαλνζηαζίσλ ζηηο δεμακελέο ύδξεπζεο Αγ. Γεσξγίνπ θαη Ραρσλίνπ Κνηλόηεηαο Ραρσλίνπ 

Γήκνπ Θάζνπ». 

2. Αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή βαλνζηαζίσλ ζηηο δεμακελέο 

ύδξεπζεο Αγ. Γεσξγίνπ θαη Ραρσλίνπ Κνηλόηεηαο Ραρσλίνπ Γήκνπ Θάζνπ» ζηελ εηαηξία 

ΓΑΝΩΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Α.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

ELEMEC S.A., κε αξηζκό ΜΔΔΠ 26459 θαη κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: Γ/λζε Αλδξέα 

Παπαλδξένπ 48, Ίιηνλ Αηηηθήο, ηει.: 210 5752789, κε ΑΦΜ 998653880  Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ Αζελώλ, 

έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 59.400,00 € πιένλ Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, 

ε νπνία είλαη πιήξεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο (αξ. Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο 

2272661 κε κέζν πνζνζηό έθπησζεο 1,00 %) θαη εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ έσο 30-

05-2023. 

3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε  ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 11-31-0002-0122  θαη ηνλ  Κ.Α. 54-00 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

εμόδσλ ηεο Δπηρείξεζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο  2022. 
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4. Αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ θαη ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Δπηρείξεζεο έηνπο 2023. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 224/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                   ΣΑ ΜΔΛΗ 

                                                                                                    αιηαξήο Αξγύξηνο 

          Μαλίηζαο Κσλζηαληίλνο                                                Βνπιηζίδεο Παλαγηώηεο 

                                                                                                    Γεσξγίνπ Ισάλλεο  

                                                                                                    νπξίλεο Ισάλλεο 

                                                                                                    Κνπηζνπκαλήο Γεώξγηνο 

                                                                                                    Λακπξηλίδεο Λάκπξνο 

                                                                                                    Μαιιηαξόο σηήξηνο        

                                                                                                    Καδάξαο ηέξγηνο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Γθάγθνο Αιέμαλδξνο  

        Αθξηβέο  Απόζπαζκα                                                        

          Θάζνο   12-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                       

       

 
     Μαλίηζαο Κσλζηαληίλνο               
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