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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 

 
 

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 45/2021 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Έγκριση ανάθεσης παροχής 

εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο 

δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 

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  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 

ΑΔΑ: ΡΒΠΚΟΕΥΣ-5ΛΠ
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 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 δέκατο έβδομο (17
ο
) τακτικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος ανέγνωσε της Εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας, η οποία αναφέρει 

τα εξής:  

 

Με την υπ αριθ. 153/2019 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Θάσου έγινε η αποδοχή της 

δωρεάς της οριστικής μελέτης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου» σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται σ’ αυτή.  

Η μελέτη περιλαμβάνει υδραυλική, χημικοτεχνική, στατική και ηλεκτρομηχανολογικών 

έργων είναι μέγιστης δυναμικότητας 7.500 Ι.Κ. και έχει εκπονηθεί από την εταιρεία 

μηχανικών συμβούλων ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ. 

Επίσης, με την υπ’ αριθ. 14/2021 απόφαση της Ο.Ε. έγινε η παραλαβή και η έγκριση της 

οριστικής μελέτης έργων διάθεσης για το έργο «Υποστηρικτικές μελέτες ΕΕΛ Πρίνου 

Θάσου & υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης εκροών». 

 

Ο πλήρης φάκελος της μελέτης με τον τίτλο  «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και 

έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου» προϋπολογισμού 

€8.238.400 πλέον ΦΠΑ 24%, πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση σε Πρόσκληση 

του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή του ΕΠ ΑΜΘ.   

 

Εξαιτίας της νομικής πολυπλοκότητας των ζητημάτων που τίθενται όσον αφορά το Δίκαιο 

των Δημοσίων Συμβάσεων και, ειδικότερα, των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με τον 

μεγάλο, άνω των ενωσιακών ορίων, προϋπολογισμό εκτέλεσης του κρίσιμου Δημοσίου 

Έργου, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ως αναθέτων  φορέας, προτίθεται να ζητήσει την παροχή 

εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σύμφωνα με τα  όσα προβλέπονται στο άρθρο 328 

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ Ν. 4412/2016, λαμβανομένου υπόψη πως δε στελεχώνεται, ομοίως και ο Δήμος 

Θάσου, από Δικηγόρο που υπηρετεί υπό καθεστώς έμμισθης εντολής, με παραδοτέα νομική 

υπηρεσία τον ενδελεχή νομικό έλεγχο, μετά προσθηκών και διορθώσεων, συγκεκριμένα, επί 

της «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» και της «ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» εξ όλων των ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του κρίσιμου Δημοσίου Έργου, οι οποίες συμβουλευτικά θα προταθούν 

προς τελική έγκριση επί του κειμένου αυτών. 

 

1. Ολοκλήρωση της νομικής υπηρεσίας : 15 ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

2. Η υπηρεσία θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016. 

3. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 830/04-03-2021 Πρωτογενές αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ008241087 

ΑΔΑ: ΡΒΠΚΟΕΥΣ-5ΛΠ
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4. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00137/04-03-2021 για δέσμευση 

πίστωσης ποσού 2.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι καθαρή αμοιβή 2.700 ευρώ 

επί της οποίας ΦΠΑ 24% 648 ευρώ και παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% 540 

ευρώ) (ΑΔΑ:Ψ0ΒΡΟΕΥΣ-ΓΗ2) 

5. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 834/04-03-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής 

προσφοράς προς τον Δρ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΤΣΟ, τ. Πρόεδρο Κλιμακίου της Ανεξάρτητης 

Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» (άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ 

IV) και νυν Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 30 6 18). 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

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  

 

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 «Ανάθεση παροχής εξειδικευμένων 

νομικών υπηρεσιών στο δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,  με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής εξειδικευμένων νομικών 

υπηρεσιών στο δίκαιο των δημοσίων Συμβάσεων» στο κ. Κίτσο Ιωάννη, τ. Πρόεδρο Κλιμακίου 

της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» (άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ IV) και νυν 

Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 30 6 18) με ΑΦΜ 122874381 και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση 

Ευελπίδων 85 Αθήνα 11362, έναντι του ποσού των 2.700,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

3. Η νομική υπηρεσία θα ολοκληρωθεί σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης.   

4. 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. 61-00-0000 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων 

της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2021      
                                                 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 

ΑΔΑ: ΡΒΠΚΟΕΥΣ-5ΛΠ
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                                                                                           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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