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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 21/15-12-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 228/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών 

προσωρινών αναδόχων του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού  “Παροχή 

υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού 

υποστήριξης Oικονομικού – Τεχνικού 

Τμήματος – Παροχή υπηρεσιών 

πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.”».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 15  του μηνός Δεκεμβρίου  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. 5125/08-12-2022 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 -  Κουτσουμανής 

Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Καραβούζης Στυλιανός- Σουρίνης 

Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε  το δεύτερο  (-2ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην 

έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 



παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης οικονομικού – τεχνικού τμήματος – 

παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

Τα μέλη αφού έλαβαν υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύει σήμερα 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα 

γ) Την 32
η
 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 4840/18-11-2022 που έλαβε 

ΑΔΑ: ΩΑ2ΑΟΕΥΣ-ΩΕΠ  

δ) Την υπ’  αριθμ. 200/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης που αφορά: «Έγκριση μελέτης και 

τευχών δημοπράτησης του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικού 

προσωπικού υποστήριξης οικονομικού – τεχνικού τμήματος – παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης 

επιστημονικού προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.». 

ε) Την υπ’ αριθμ. 219/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης επιτροπής 

Παραλαβής/Παρακολούθησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών 

υπηρεσιών έτους 2022».  

στ) Το με αριθμ. πρωτ. 5230/13-12-2022 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 

προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

ζ) Το με αριθμ. πρωτ. 5252/14-12-2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησαν σε ψηφοφορία 

 

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  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση των υπ’  αριθμ. 5230/13-12-2022 και 5252/14-12-2022 συνημμένων πρακτικών 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της 

επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης 

οικονομικού – τεχνικού τμήματος – παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού 

προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προϋπολογισμού  233.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. διάρκειας μέχρι 31-12-

2024.  

2. Την ανάδειξη των παρακάτω οικονομικών φορέων   

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος Ποσό προσφοράς 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 316600 60.200,00€ 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 316477 44.000,00€ 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

315501 34.860,00€ 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 315502 25.690,00€ 

 

ως προσωρινούς αναδόχους της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού 

υποστήριξης Οικονομικού  - Τεχνικού Τμήματος – Παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού 



προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.», καθόσον οι τεχνικές προσφορές είναι πλήρεις, εντός  του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.  

Τα τμήματα 3 – Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού και 6- παροχή εργασιών σύνταξης και 

παρακολούθησης προγραμμάτων εργασιών  - που περιγράφονται ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

Ανάρτηση όλων των διαδικασιών μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ των υπό δημοπράτηση 

έργων, με κωδικούς χειριστή και παρακολούθηση σε 

συνεργασία με τον Δήμο Θάσου που είναι φορέας 

υλοποίησης των έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΩΡΕΣ 1100 10,00 11.000,00 

Ανάρτηση όλων των διαδικασιών μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ των υπό δημοπράτηση 

έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

καθώς και η παρακολούθηση όλων των σταδίων της 

διαδικασίας δημοπράτησης μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης με τον ανάδοχο    ΩΡΕΣ 1100 10,00 11.000,00 

Σύνταξη και επιμέλεια των τευχών δημοπράτησης 

σύμφωνα με τα οποία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για 

την ανάδειξη αναδόχου ΩΡΕΣ 1000 10,00 10.000,00 

Επιμέλεια των διαγωνιστικών διαδικασιών απευθείας 

ανάθεσης  έργων και μελετών (σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών, τιμολογίων, ΕΣΥ. ΦΑΥ κλπ) ΩΡΕΣ 600 10,00 6.000,00 

Επιμέλεια ανάρτησης των απαιτούμενων εγγράφων 

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα  στη 

λειτουργικότητα «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΩΡΕΣ 500 10,00 5.000,00 

Επιμέλεια σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΩΡΕΣ 100 10,00 1.000,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   4400   44.000,00 

Φ.Π.Α.24/%       10.560,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       54.560,00 

 

ΤΜΗΜΑ 6 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος Σύνολο 

Τήρηση αρχείου αιτημάτων για βλάβες δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Μηνιαία και ετήσια 

ενημέρωση της Διεύθυνσης με στατιστικά στοιχεία.   ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 

Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις διακοπές 

στα δίκτυα ύδρευσης για την ενημέρωση του 

ενδιαφερόμενου κοινού. ΩΡΑ 400 7,00 2.800,00 

Καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμων των 

οχημάτων ανά οδηγό/όχημα μέσω δελτίου εντολών. ΩΡΑ 600 7,00 4.200,00 



Έλεγχος του μηνιαίου πλαφόν. 

Ενημέρωση των σελίδων της επιχείρησης στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των 

καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κάθε 

ενδιαφερόμενου. ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 

Καθημερινή παραλαβή και έλεγχος της φυσικής 

αλληλογραφίας της επιχείρησης.  ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 

Εργασίες ψηφιακής αρχειοθέτησης των αποφάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου.   ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 

Καταγραφή των στοιχείων κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας ανά παροχή/εγκατάσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

και εξαγωγή στατιστικών ΩΡΑ 600 7,00 4.200,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   3600   25.200,00 

ΦΠΑ 24%       6.048,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       31.248,00 

 

κρίνονται άγονα και θα ανατεθούν με νέα διαγωνιστική διαδικασία με τη σύνταξη και έγκριση της 

αντίστοιχης μελέτης.  

 

Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 

κατακύρωσης που θα ακολουθήσει.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   16-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Θάσος, 13/12/2022  

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.  5230  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Στη Θάσο, στα γραφεία της Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  σήμερα την 13/12/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 

13.00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 

του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 218/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Παροχή 

υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης Οικονομικού  - Τεχνικού Τμήματος – Παροχή 

υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού ΔΕΥΑΘ»  (Αριθμ. Διακήρυξης 4961/28-11-2022), η 

οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 178169  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

22PROC011689346.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικός, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2) Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικός, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

3) Καζάρας Στέργιος, ΔΕ  Τεχνίτης Υδραυλικός, Αναπληρωματικό  Μέλος της Επιτροπής 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12/12/2022 και 

ώρα 23.59 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» η 13/12/2022 και ώρα 13.00 μ.μ. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 178169  και διαπίστωσε 

αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 

είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» καταχώρισαν διαδοχικά 

σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκαν αποσφραγίσθηκε οι φάκελοι 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». 

4. Μετά την αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση 

της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  υπέβαλαν έντυπη  εγγύηση συμμετοχής  προσκομίζοντας το 

πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.4.2.5 

της διακήρυξης. 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους. 

6.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς  στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ: 

 

    Στοιχεία Οικονομικού φορέα  

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 



2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 

 

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων  «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

προσφορά», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές  έλαβαν  από το σύστημα, τους εξής αναφερόμενους  

μοναδικούς αριθμούς  συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 316600 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 316477 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  315501 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 315502 

 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 

Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά 

είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς  κατέθεσαν στο πρωτόκολλο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φάκελους, οι οποίοι παραδόθηκαν 

ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5162/09-12-2018 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5118/08-12-2022 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  5115/08-12-2022 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 5119/08-12-2022 

 

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι   υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 

συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 



9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς 

φορείς. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1. ΕΕΕΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

3. ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

5. ΥΔ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

6. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΕΕΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΕ 

4. ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 ΚΑΙ 2022  

9. ΥΔ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

10. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  1. ΕΕΕΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

3. ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

5. ΥΔ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

6. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2018, 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 

2022  

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 1. ΕΕΕΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 

5. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

6. ΥΔ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

7. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

8. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2016, 2017, 2018, 2019, 



2020, 2021 ΚΑΙ 2022 

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

 

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Διαπιστώθηκε το εμπρόθεσμο της υποβολής της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής όλων των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 4958/28-11-2022 Διακήρυξη της ΔΕΥΑ Θάσου  

2. τους  υποβληθέντες φακέλους  «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο: 

1. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους τέσσερις συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς και την αποσφράγισή τους σε επόμενο στάδιο, καθώς κρίθηκε ότι οι φάκελοι 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» είναι πλήρεις, σύμφωνοι  με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο 

παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 316600 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 316477 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  315501 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 315502 

 

Η συνεδρίαση της επιτροπής για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ορίζεται για την 14
η
 

Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Θάσος, 14/12/2022  

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.  5252 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Στη Θάσο, στα γραφεία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΘ,  σήμερα την 14/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 

του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 218/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  υπηρεσία 

«Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης Οικονομικού  - Τεχνικού Τμήματος – 

Παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού ΔΕΥΑΘ»  (Αριθμ. Διακήρυξης 4961/28-11-

2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 178169  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

22PROC011689346.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικός, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2) Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικός, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

3) Καζάρας Στέργιος, ΔΕ  Τεχνίτης Υδραυλικός, Αναπληρωματικό  Μέλος της Επιτροπής 

 

1. Με  το 5230/13-12-2022 Πρακτικό η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο 

κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

2. Η Επιτροπή σήμερα θα προχωρήσει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, που δεν απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι υποβληθείσες οικονομικές 

προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 

 



 

 

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές  έλαβαν  από το σύστημα, τους εξής αναφερόμενους  μοναδικούς 

αριθμούς  συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 316600 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 316477 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  315501 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 315502 

 

Οι προσφοράς ανά οικονομικό φορέα αφορούν τα κάτωθι τμήματα και αναλύονται ως εξής: 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ώρα) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και εποπτείας 

τεχνικού τμήματος ΩΡΑ 2600 14,00 36.400,00 

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και εποπτείας 

οικονομικού τμήματος ΩΡΑ 1700 14,00 23.800,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ       60.200,00 

ΦΠΑ 24%       14.448,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ   4300   74.648,00 

 

 

ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΗΜΙΚΟΥ 

 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 



ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ώρα) 

Τακτικός έλεγχος της λειτουργίας και της απόδοσης των 

μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων που 

βρίσκονται στις τοποθεσίες: Λιμένα, Ποταμιά ,Καλλιράχη ΩΡΑ 1150 10,50 12.075,00 

Τροφοδοσία των μονάδων με τα απαραίτητα χημικά και 

αναλώσιμα υλικά για την ορθή λειτουργία τους ΩΡΑ 650 10,50 6.825,00 

Χημικές αναλύσεις στην είσοδο και έξοδο των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΩΡΑ 300 10,50 3.150,00 

Καθοδήγηση του προσωπικού των εγκαταστάσεων των 

ΕΕΛ για τον τρόπο λειτουργίας  και την ασφαλή εκτέλεση 

των εργασιών τους καθώς τον καθημερινό έλεγχο 

χλωρομετρήσεων σε προκαθορισμένες θέσεις του 

δικτύου και των δεξαμενών ΩΡΑ 600 10,50 6.300,00 

Εκτίμηση των λειτουργικών παραμέτρων των επιμέρους 

μονάδων επεξεργασίας και αν απαιτούνται διορθωτικές 

ενέργειες ΩΡΑ 300 10,50 3.150,00 

Σύνταξη εκθέσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο 

αποβλήτων(ΗΜΑ) , για τα ερωτηματολόγια ΙΛΥΣ αλλά 

και χορήγηση στοιχείων για τις Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. 

ΘΑΣΟΥ ΩΡΑ 160 10,50 1.680,00 

Συνεργασία με το συμβαλλόμενο Εργαστήριο για τις 

μηνιαίες δειγματοληψίες για τον έλεγχο του πόσιμου 

νερού σε όλες τις Κοινότητες του νησιού ΩΡΑ 160 10,50 1.680,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ       34.860,00 

ΦΠΑ 24%       8.366,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ   3320   43.226,40 

 

 

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ 

ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

Η προετοιμασία των φακέλων που απαιτούνται για  την 

έκδοση αδειών χρήσης νερού από την Διεύθυνση 

Υδάτων. ΩΡΕΣ 1100 10,00 11.000,00 

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 «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου - Όρμου 

Πρίνου Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5035045 του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014 – 2020». ΩΡΕΣ 1100 10,00 11.000,00 

Με την καθοδήγηση του πολιτικού μηχανικού της ΩΡΕΣ 1000 10,00 10.000,00 



Επιχείρησης, η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων 

εργασιών ως βοηθός επιβλέποντα, τόσο σε εργασίες 

στο πεδίο όσο και στη σύνταξη των εγγράφων για το 

έργο «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών 

Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5035066 του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014 – 2020» 

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 «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου (Φάση 

Α’) και (Φάση Β’)» (Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής).  ΩΡΕΣ 1000 10,00 10.000,00 

Χρήση, επεξεργασία και ενημέρωση με την προσθήκη 

νέων στοιχείων για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΘ 

(πηγές, γεωτρήσεις, δίκτυα κλπ) του προγράμματος 

QGIS.  ΩΡΕΣ 200 10,00 2.000,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   4400   44.000,00 

Φ.Π.Α.24/%       10.560,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       54.560,00 

 

 
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5 – ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο 

Έλεγχος της καλής λειτουργίας της 

δοσομετρικής αντλίας σε κάθε δεξαμενή 

πόσιμου νερού που λειτουργεί με 

ηλεκτρικό ρεύμα ή με φωτοβολταϊκό, σε 

όλες τις κοινότητες της Θάσου ΩΡΑ 1000 7,00 7.000,00 

Ο περιοδικός έλεγχος της κανονικής 

απολύμανσης από αντιπροσωπευτικά 

σημεία του δικτύου διανομής σε 

συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη 

εργαστηριακών εξετάσεων για την 

αποτελεσματικότερη προστασία της 

δημόσιας υγείας. ΩΡΑ 1000 7,00 7.000,00 

Τροφοδότηση των δεξαμενών με χλώριο 

και έλεγχος ανατροφοδότησης για την 

αδιάλειπτη λειτουργία της δοσομετρικής 

αντλίας. ΩΡΑ 800 7,00 5.600,00 

Επισήμανση τυχόν ελαττωματικής 

λειτουργίας των συστημάτων χλωρίωσης  

και  εκτέλεση των απαραίτητων 

διορθωτικών ενεργειών για την καλή και 

αποτελεσματική λειτουργία τους ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 



Μέριμνα για τον τακτικό έλεγχο της 

ποιότητας του πόσιμου νερού σε 

συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη 

εργαστηριακών εξετάσεων ως προς τις 

παραμέτρους που προσδιορίζουν την 

καταλληλότητα αυτού από τις πηγές 

υδροληψίας και από το δίκτυο. ΩΡΑ 370 7,00 2.590,00 

  

23.100,0

0       

ΣΥΝΟΛΟ   3670   25.690,00 

ΦΠΑ 24%       6.165,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       31.855,60 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης «Προσφορές κατατίθενται για ένα μόνο τμήμα και ο μέγιστος 

αριθμός των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε κάθε έναν οικονομικό φορέα ορίζεται σε ένα 

(Άρθρο 288 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)».   

Διαπιστώθηκε ότι για τα τμήματα 3 και 6 δεν κατατέθηκε καμία οικονομική προσφορά.  

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την 4961/28-11-2022 Διακήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου 

2. τις υποβληθείσες  οικονομικές προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. το υπ΄αριθ. 5230/13-12-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

 

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 

Την ανάδειξη των παρακάτω οικονομικών φορέων  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος Ποσό προσφοράς 

1 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

316600 60.200,00€ 

2 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

316477 44.000,00€ 

3 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

315501 34.860,00€ 

4 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 315502 25.690,00€ 

 
ως προσωρινούς αναδόχους της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού 

υποστήριξης Οικονομικού  - Τεχνικού Τμήματος – Παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού 

προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.», καθόσον οι τεχνικές προσφορές είναι πλήρεις και σύμφωνες με όσα 

ορίζονται στη  διακήρυξη και η οικονομικές προσφορές είναι εντός  του ενδεικτικού προϋπολογισμού και 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.  

Τα τμήματα 3 – Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού και 6- παροχή εργασιών σύνταξης και 

παρακολούθησης προγραμμάτων εργασιών  - που περιγράφονται ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ/ ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

Ανάρτηση όλων των διαδικασιών μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ των υπό δημοπράτηση 

έργων, με κωδικούς χειριστή και παρακολούθηση σε 

συνεργασία με τον Δήμο Θάσου που είναι φορέας 

υλοποίησης των έργων της ΔΕΥΑΘ ΩΡΕΣ 1100 10,00 11.000,00 

Ανάρτηση όλων των διαδικασιών μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ των υπό δημοπράτηση 

έργων του Τεχνικού Προγράμματος της ΔΕΥΑΘ καθώς 

και η παρακολούθηση όλων των σταδίων της 

διαδικασίας δημοπράτησης μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης με τον ανάδοχο    ΩΡΕΣ 1100 10,00 11.000,00 

Σύνταξη και επιμέλεια των τευχών δημοπράτησης 

σύμφωνα με τα οποία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για 

την ανάδειξη αναδόχου ΩΡΕΣ 1000 10,00 10.000,00 

Επιμέλεια των διαγωνιστικών διαδικασιών απευθείας 

ανάθεσης  έργων και μελετών (σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών, τιμολογίων, ΕΣΥ. ΦΑΥ κλπ) ΩΡΕΣ 600 10,00 6.000,00 

Επιμέλεια ανάρτησης των απαιτούμενων εγγράφων 

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα  στη 

λειτουργικότητα «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΩΡΕΣ 500 10,00 5.000,00 

Επιμέλεια σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος της 

ΔΕΥΑΘ ΩΡΕΣ 100 10,00 1.000,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   4400   44.000,00 

Φ.Π.Α.24/%       10.560,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       54.560,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ 6 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο 

Τήρηση αρχείου αιτημάτων για βλάβες δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Μηνιαία και ετήσια 

ενημέρωση της Διεύθυνσης με στατιστικά στοιχεία.   ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 

Σύνταξη ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις διακοπές 

στα δίκτυα ύδρευσης για την ενημέρωση του 

ενδιαφερόμενου κοινού. ΩΡΑ 400 7,00 2.800,00 

Καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμων των 

οχημάτων ανά οδηγό/όχημα μέσω δελτίου εντολών. 

Έλεγχος του μηνιαίου πλαφόν. ΩΡΑ 600 7,00 4.200,00 

Ενημέρωση των σελίδων της επιχείρησης στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των 

καταναλωτών της ΔΕΥΑΘ και κάθε ενδιαφερόμενου. ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 

Καθημερινή παραλαβή και έλεγχος της φυσικής 

αλληλογραφίας της επιχείρησης.  ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 

Εργασίες ψηφιακής αρχειοθέτησης των αποφάσεων ΩΡΑ 500 7,00 3.500,00 



του Διοικητικού Συμβουλίου.   

Καταγραφή των στοιχείων κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας ανά παροχή/εγκατάσταση της ΔΕΥΑ και 

εξαγωγή στατιστικών ΩΡΑ 600 7,00 4.200,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   3600   25.200,00 

ΦΠΑ 24%       6.048,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       31.248,00 

 

κρίνονται άγονα και προτείνεται μία εκ των κάτωθι εναλλακτικών λύσεων: 

α) η προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016 και τηρώντας του αρχικούς όρους της 

διακήρυξης. 

β)  η προσφυγή σε νέα διαγωνιστική διαδικασία με τη σύνταξη και έγκριση της αντίστοιχης 

μελέτης. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 


