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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 3/08-03-2021 τακτικής, µέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 
 
 

Αρ. Απόφασης 31/2021 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση τροποποίησης 
µελέτης “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 
λυµάτων Ποτού – Πευκαρίου (β΄ φάση)”» 

                       
Στο Λιµένα Θάσου σήµερα στις 08 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα 

και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 

την υπ’  αριθµ. 682/24-02-2021 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 οκτώ (8) µέλη  τον Πρόεδρο 

η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος – Κουτσουµανής Γεώργιος – Καραβούζης 

Στυλιανός – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαµπρινίδης Λάµπρος – Στάµος Βασίλειος 

Απόντες: Ζαµπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 
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 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωµα ψήφου η Γενική ∆ιευθύντρια της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

 Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο (3ο) τακτικό θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, ο οποίος ανέγνωσε την Εισήγηση του Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού της Επιχείρησης 

κ. Τσένη Γεωργίου, που αναφέρει τα εξής:  

Η παρούσα τεχνική έκθεση, αφορά στην τροποποίηση της µελέτης µε τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο 

αποχέτευσης λυµάτων Ποτού – Πευκαρίου (Β’ ΦΑΣΗ)» το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΑ 2751. Η Πράξη εκτελείται µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον ∆ήµο Θάσου ως 

φορέα υλοποίησης και την ∆ΕΥΑ Θάσου ως κύριο του έργου.  

Με την υπ’ αριθµ. 50/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θάσου εγκρίθηκαν η µελέτη 

και τα τεύχη δηµοπράτησης και µε τον αρ. πρωτ. 3113/22.03.2019 (19PROC004682839/27.03.2019) 

δηµοσιεύθηκε η διακήρυξη του ∆ήµου Θάσου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Με την υπ’ αριθµ. 

108/2019 (Α∆Α: Ω13ΓΩΡ∆-Λ07) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θάσου εγκρίθηκε το 

Πρακτικό Ι του διαγωνισµού όπου ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. Με την υπ’ 

αριθµ. 142/2019 (Α∆Α: 67ΚΞΩΡ∆-1ΦΝ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θάσου µε την 

οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού  όπου ανακηρύχθηκε υποψήφιος ανάδοχος η ΜΕ.ΚΟΝ. 

Α.Ε. που πρόσφερε µέση έκπτωση 41,80%. Στις 27.03.2020 µε αρ. πρωτ. 3303 υπογράφτηκε η 

σύµβαση κατασκευής του εν θέµατι έργου ποσού 928.239,31 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Το έργο αφορά σε εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης 

λυµάτων των οικισµών Ποτού και Πευκαρίου. Το δίκτυο κατασκευάζεται από σωλήνες πολυαιθυλενίου 

διπλού δοµηµένου τοιχώµατος µε χρήση διατοµών από Φ200 έως Φ500. Σε αλλαγή διεύθυνσης ή 

συµβολή αγωγών ελευθέρας ροής τοποθετούνται κυκλικά φρεάτια επίσκεψης. Επίσης κατασκευάζονται 

ιδιωτικές συνδέσεις και τέλος θα αποκατασταθούν τα οδοστρώµατα και πεζοδρόµια σε όλες τις περιοχές 

παρέµβασης. Το έργο θα ολοκληρωθεί µετά την διευθέτηση του χειµάρρου Ποτού. 

Στις 21/12/2020 µας γνωστοποιήθηκε το µε αρ. πρωτ. 107095 ΑΠΑ2020 έγγραφο της Κτηµατικής 

Υπηρεσίας Καβάλας, σύµφωνα µε το οποίο στο φάκελο που είχε υποβληθεί (αριθ. πρωτ. 9833/25-7-

2016) και αφορούσε αίτηµα του ∆ήµου Θάσου για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης του αιγιαλού, 

διαπιστώθηκαν ελλείψεις, η τακτοποίηση των οποίων θα πάρει πολύ χρόνο και πρόκειται να επηρεάσει 

την απρόσκοπτη συνέχιση τόσο των κατασκευαστικών εργασιών του έργου όσο και θα καθυστερήσει την 

λειτουργία του συνόλου του έργου της ΕΕΛ, γι αυτό και προκρίνεται η τροποποίηση και επικαιροποίηση 

της µελέτης του έργου.   

Οι αλλαγές που προκύπτουν αφορούν στην θέση του αντλιοστασίου, και σε αλλαγές όδευσης των 

αγωγών.  Ειδικότερα, απαιτείται η µετάθεση του Αντλιοστασίου Α1-Πευκαρίου από την αρχική θέση του 

επί του αιγιαλού σε νέα υπόγεια θέση επί του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου. Ιδιαίτερη µέριµνα θα 

ληφθεί ώστε να θωρακιστεί το αντλιοστάσιο έναντι του φόρτου κίνησης επί του δαπέδου κύλισης. Επίσης, 

τµήµα αγωγού αποχετευτικού δικτύου επί της παραλιακής ζώνης εντός του Ποτού θα καταργηθεί και θα 

ενισχυθούν παράλληλα τα ανάντι (δευτερεύοντα) αποχετευτικά δίκτυα. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του              

Ν. 4441/2016 η ∆ΕΥΑ Θάσου µπορεί µε απόφαση  του ∆.Σ. να αναθέσει την µελέτη απευθείας εφόσον η 

εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00 €, χωρίς να 

συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
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Με τη παρούσα εισήγηση, θα ανατεθεί σε µελετητή η επικαιροποίηση - τροποποίηση της µελέτης του 

έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων Ποτού – Πευκαρίου (Β’ ΦΑΣΗ)».  

Η προεκτίµηση του κόστους της παραπάνω υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ 8 του 

κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών µε αριθµό απόφασης  ∆ΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519Β/20-07-2017) του 

Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. 

 

Άρθρο ΓΕΝ.8 Αµοιβή για συµπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάµενης µελέτης 

 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή των προς ανάθεση µελετών στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται 

συµπλήρωση , ή επικαιροποίηση , ή µερική τροποποίηση παλαιότερων µελετών, υπολογίζεται ως 

ποσοστό της προεκτιµώµενης αµοιβής του αντίστοιχου σταδίου νέας µελέτης. Το ποσοστό αυτό ανάλογα 

µε το βαθµό αναµόρφωσης µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 50% της προεκτιµώµενης αµοιβής του 

αντίστοιχου σταδίου. 

Προεκτίµηση Αµοιβής Α = 6.500,00 * 50% = 3.250,00 ευρώ προ ΦΠΑ. 

 
Παρακαλούµε για τη λήψη της απαιτούµενης απόφασης. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 του Νόµου 4412/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του       

Ν. 4441/2016, η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να αναθέσει τη µελέτη 

απευθείας εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00 €, 

χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Η µελέτη ανήκει στην κατηγορία  -13- Υδραυλικές Μελέτες. 

 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. µε την υπ’  αριθµόν πρωτ. 807/03-03-2021 πρόσκληση κάλεσε τη µελετήτρια, διπλ. 

Πολιτικό Μηχανικό, κ. Μαλλίδου Ερατώ να υποβάλει οικονοµική προσφορά.  

 

Η κ. Μαλλίδου κατέθεσε προσφορά ποσού 3.250,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Οι  Σύµβουλοι εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέµατος. 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Υπέρ ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα µέλη 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 

του Ν. 1069/80, όπως ισχύει, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, την παρ. 1 του άρθρου 22 του            

Ν. 4441/2016 και των άρθρων 182 έως 199 του Ν. 4412/2016 που εφαρµόζονται στην εκτέλεση 

συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, 

συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338), όπως ισχύουν, 

όπως επίσης και την Εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών  

∆ΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-03-2020 «Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020», τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν 

και κατατέθηκαν και είναι πλήρη και την µε αριθµ. 00134/03-03-202 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α∆Α: ΨΨΠ2ΟΕΥΣ-ΡΤΓ), ύστερα από διαλογή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων     
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

1. Την έγκριση της προεκτίµησης αµοιβής και της 

Τεχνικής Περιγραφής, όπως έχουν συνταχθεί για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος. 

2. Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε 

τίτλο “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων Ποτού Πευκαρίου (β΄ φάση)”  στην κ. 

Μαλλίδου Ερατώ, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., κάτοχο µελετητικού πτυχίου της κατηγορίας 13 

«Υδραυλικές µελέτες» µε Α.Μ. Πτυχίου Μελετών 10924 και τάξη Β µε Α.Φ.Μ. 045429881 και 

στοιχεία επικοινωνίας: ∆/νση: Οµονοίας 28 Καβάλα, τηλ.: 6972562886, µε αµοιβή 3.250,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την υπ’  αριθµ. πρωτ. 843/05-03-2021 προσφορά της. 

3. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τους Κ.Α. 

61-00-0003 και 54-00 του Προϋπολογισµού εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της 

σύµβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 31/2021   
                                                    
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουµανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαµπρινίδης Λάµπρος 
                                                                                           Στάµος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        Ακριβές  Απόσπασµα                                           
          Θάσος   09-03-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
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