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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Θάσος, 07-04-2021 

(ως προς τη διόρθωση ποσότητας πίνακα σελ. 3 από 10 σε 7,5 και διόρθωση τιμής μονάδος από 
320,00 σε 240,00) 

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/08-03-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 

 

 

Αρ. Απόφασης 40/2021 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση απευθείας 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για 

εργασίες καθαρισμού των γραφείων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».       

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

και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.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. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 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  κηρύχθηκε 

από 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 
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Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το δωδέκατο (12
ο
) τακτικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ο οποίος ανέγνωσε την Εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της Επιχείρησης, όπου 

αναφέρονται τα εξής:  

 
Η Δ.ΕΥ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες για την καθαριότητα των γραφείων της επιχείρησης στο διώροφο κτήριο των 

διοικητικών υπηρεσιών και το γραφείο του τεχνικού τμήματος,  τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, 

προτίθεται να προβεί στην επιλογή συνεργάτη μέχρι και 31/10/2021. 

Οι εργασίες περιγράφονται ως εξής: 

 

 Καθημερινή καθαριότητα του χώρου των γραφείων. 

 Καθαρισμός και απομάκρυνση της σκόνης από τα έπιπλα  των γραφείων καθώς και των 

ερμαρίων.  

 Αποκομιδή των απορριμμάτων από όλους τους χώρους των γραφείων, 

συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών χώρων.  

 Στεγνό και υγρό καθάρισμα  όλων των πατωμάτων. 

 Καθημερινή καθαριότητα του εξωτερικού χώρου των γραφείων και συγκεκριμένα το 

πεζοδρόμιο που ορίζεται από την πρόσοψη του κτηρίου, το εξωτερικό κλιμακοστάσιο και τον 

τσιμεντοστρωμένο χώρο της αυλής.    

 Δυο φορές τον μήνα καθαριότητα των τζαμιών και των κουφωμάτων του διώροφου κτηρίου 

που στεγάζονται τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 Καθημερινή σχολαστική απολύμανση  των χώρων  υγιεινής των γραφείων με τα κατάλληλα 

προϊόντα  

 Καθημερινός καθαρισμός των σκευών  και απολύμανση των χώρων εστίασης. 

1. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά και  ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των 

εργασιών έγκαιρα και με επιμέλεια. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα Διεύθυνση  για τα 

είδη καθαριότητας που χρειάζεται για την εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει, τα οποία θα 

τα παρέχει η Δ.Ε.Υ.ΑΘ.  

2. Ο πάροχος των εργασιών υποχρεούται να λαμβάνει και να ακολουθεί πιστά όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  

3. Επιτρέπεται η εκτέλεση απογευματινής ή νυκτερινής εργασίας και εργασία τις Κυριακές και 

αργίες, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετης αμοιβής πέρα από αυτά που 

προβλέπονται στην σύμβαση. 

4. Ο πάροχος θα  είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση  των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, έτσι  όπως έχουν  θεσπιστεί από την ισχύουσα νομοθεσία και 

αφορούν τις υπηρεσίες της σύμβασης. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 

υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.  
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5. Ο πάροχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς 

ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή  στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. ή  

σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών 

του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα 
Τιμή μονάδος 
(Ευρώ/Μήνας) 

Σύνολο 
(Ευρώ) 

Καθαρισμός των γραφείων διοίκησης της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των γραφείων του τεχνικού 
τμήματος ΜΗΝΕΣ 7,5 320,00 2.400,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ       2.400,00 

ΦΠΑ 24%       576,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ   7,5   2.976,00 

 

Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 604/19-02-2021 Πρωτογενές αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ: 21REQ008168931 

Έχει ληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00115/19-02-2021 για δέσμευση 

πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. Ψ17ΩΟΕΥΣ-ΔΣΟ. 

Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 607/19-02-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τον κ. 

ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

Κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 655/23-02-2021 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για το ποσό των 2.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 576,00 ευρώ 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Δεδομένου ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας του θέματος ανέρχεται στο ποσό των 

2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., μπορεί να ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016. 

 

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 Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς επίσης και τις διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού γραφείων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.», 

στον κ. Τοπάλογλου Εμμανουήλ, με ΑΦΜ 164117083, ΔΟΥ Καβάλας και στοιχεία επικοινωνίας: 

Δ/νση Λιμένας Θάσου, τηλ. 6984294424, έναντι του ποσού των 2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., μέχρι 

31-10-2021.  

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-98-0089 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων 

της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2021    
 
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         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 Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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