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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 23/23-12-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 244/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραλαβής της μελέτης 

με τίτλο “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

περιοχής Αγ. Αντωνίου Κοινότητας Ποτού 

Δήμου Θάσου (υδραυλική μελέτης)”».  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 23  του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 5272/15-12-2022 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 

εννέα  (9) 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  

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Καζάρας Στέργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έβδομο  (-7ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την 

αριθ. 135/2022 απόφαση του Δ.Σ.  ανατέθηκε στον μελετητή κ. Μαυρίδη Θωμά, Πολιτικό Μηχανικό, η 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΥ  (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)». 

Με την αριθμ. πρωτ. 3042/04.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011064292) υπογράφθηκε η σύμβαση για την 

εκπόνηση της εν θέματι μελέτης με προθεσμία παράδοσης της μελέτης έως 03.10.2022. 

ΑΔΑ: ΩΝ7ΩΟΕΥΣ-ΓΞΨ



Με την αριθμ. πρωτ. 3069/05.08.2022 ορίστηκε επιβλέπων της εκπόνησης της μελέτης ο κ. Τσένης 

Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΥ  (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)». 

Λόγω της μη συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης της ζώνης Παραλίας περιοχής Αγίου Αντωνίου - Ποτού 

ταυτόχρονα με τη μερική χάραξη της Παραλίας της περιοχής Αγίου Αντωνίου Ποτού προτείνεται η 

χωροθέτηση ενός νέου αντλιοστασίου παρόμοιου με το αντλιοστάσιο Πευκαρίου του υποέργου 

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ» Α/Α 8 της 

Πράξης 5007724 καθώς και η τροποποίηση της χάραξης του υποέργου «Εσωτερικό δίκτυο 

αποχέτευσης λυμάτων Ποτού - Πευκαρίου» Α/Α   3 της Πράξης  5007724. Οι εξωτερικοί αγωγοί θα είναι 

κατασκευασμένοι από σκληρό πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς (HDPE) ΡE 100 με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή 10 MPa και θα υπάρχουν φρεάτια δικλείδων – καθαρισμού και αεροεξαγωγών.  Οι αγωγοί του 

εσωτερικού δικτύου θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος. 

Ολοκληρώθηκαν εκ νέου οι υδραυλικοί υπολογισμοί των νέων αγωγών αποχέτευσης και ελέχθηκαν τα 

γεωμετρικά και υδραυλικά στοιχεία της μελέτης του υποέργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων 

Ποτού - Πευκαρίου» Α/Α   3 της Πράξης  5007724 που επηρεάζονται με την προτεινόμενη νέα σχεδίαση. 

Η υπόψη μελέτη εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (αριθ. πρωτ. 3965/29.09.2022) από τον 

μελετητή και βεβαιώθηκε με σχετική έκθεση στις 03.10.2022 από τον επιβλέποντα Πολιτικό Μηχανικό 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Τσένη Γεώργιο, για την πληρότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τη σύμβαση και με 

τα όσα ορίζει το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 

4782/2021.    

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. με απόφασή του να εγκρίνει και να παραλάβει τη μελέτη.  

 

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 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  τη μελέτη με τίτλο  «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Αγ. Αντωνίου 

κοινότητας Ποτού Δήμου Θάσου (υδραυλική μελέτη)» που εκπόνησε ο μελετητής/πολιτικός 

μηχανικός κ. Μαυρίδης Θωμάς, αφού βεβαιώθηκε για την πληρότητα των παραδοτέων της από 

τον επιβλέποντα μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Τσένη Γεώργιο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 244/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης  

ΑΔΑ: ΩΝ7ΩΟΕΥΣ-ΓΞΨ



                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                      

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   27-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝ7ΩΟΕΥΣ-ΓΞΨ
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