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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 
 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Θάσος, 26-04-2021 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της µε αριθµό 5/22-04-2021 τακτικής, µέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 
 
 

Αρ. Απόφασης 58/2021 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών χηµικού έτους 2021, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 
του ν. 4412/2016». 

                       
Στο Λιµένα Θάσου σήµερα στις 22 του µηνός Απριλίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη 

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

την υπ’  αριθµ. 1369/08-04-2021 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). 

 

Λόγω του ότι το τακτικό µέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος δήλωσε  κώλυµα συµµετοχής στην παρούσα 

συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωµατικό µέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
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 επτά (7) µέλη και το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουµανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – 

Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαµπρινίδης Λάµπρος – Τσένης Γεώργιος – Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαµπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάµος 

Βασίλειος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωµα ψήφου η Γενική ∆ιευθύντρια της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το τέταρτο (4ο) τακτικό θέµα της ηµερήσιας 

αναφέρει ότι η ∆.ΕΥ.Α.Θ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, προκειµένου 

να καλύψει τις ανάγκες της σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών Χηµικού, προτίθεται να προβεί σε 

επιλογή συνεργάτη.  

Η υπηρεσία αφορά τον «Εργαστηριακό έλεγχο των φυσικών,  χηµικών και ηλεκτροχηµικών 

χαρακτηριστικών του νερού εξόδου των ΒΙΟ.ΚΑ Λιµένα, Ποταµιάς, Καλλιράχης – Παρακολούθηση 

λειτουργικών παραµέτρων των εγκαταστάσεων» της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί µέχρι 31-

03-2022. 

     

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

• Ο τακτικός έλεγχος της λειτουργίας και της απόδοσης των µονάδων επεξεργασίας αστικών 

λυµάτων που βρίσκονται στις τοποθεσίες: 

1.Λιµένα  

2. Ποταµιά 

3.Καλλιράχη 

• Συνεργασία µε το συµβαλλόµενο Εργαστήριο για τις µηνιαίες δειγµατοληψίες για τον έλεγχο του 

πόσιµου νερού σε όλες τις Κοινότητες του νησιού 

• Η τροφοδοσία των µονάδων µε τα απαραίτητα χηµικά και αναλώσιµα υλικά για την ορθή 

λειτουργία τους. 

• Καθοδήγηση του προσωπικού των εγκαταστάσεων των ΕΕΛ για τον τρόπο λειτουργίας  και την 

ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους καθώς και τον καθηµερινό έλεγχο χλωροµετρήσεων σε 

προκαθορισµένες θέσεις του δικτύου και των δεξαµενών.  

• Η συνεργασία µε αναδόχους για την εκτέλεση εργασιών επέκτασης, συντήρησης, βελτίωσης 

των εγκαταστάσεων.  

• Σύνταξη περιοδικών και έκτακτων εκθέσεων για την πορεία λειτουργίας, τα πιθανά προβλήµατα 

και προτεινόµενοι τρόποι αντιµετώπισης. 

• Σύνταξη εκθέσεων για το ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων(ΗΜΑ) , για τα ερωτηµατολόγια ΙΛΥΣ 

αλλά και χορήγηση στοιχείων για τις Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
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Χηµικές αναλύσεις 

Χηµικές αναλύσεις θα διεξάγονται µε σκοπό την επιβεβαίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων µε 

βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και απαιτήσεις για την ποιότητα των επεξεργασµένων εξερχόµενων 

υδάτων καθώς και των απαιτήσεων των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για κάθε 

εγκατάσταση. 

Οι χηµικές αναλύσεις γίνονται στην: 

1) Είσοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων 

2) Έξοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων  

3) Ενδιάµεσες µονάδες 

4) Αντλιοστάσια του αποχετευτικού δικτύου 

H συλλογή των προς ανάλυση δειγµάτων θα γίνεται σε δείγµατα αντιπροσωπευτικά της κατάστασης και 

ποσότητας των λυµάτων, και µε διαδικασία που δεν θα αλλοιώνει το περιεχόµενο των δειγµάτων έως 

την µέτρηση. 

Οι µετρούµενες παράµετροι είναι οι ακόλουθες: 

• BOD (βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο) 

• COD (χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο) 

• Ν-ΝΗ4 (Αµµωνιακό Άζωτο) 

• ΤΝ (Ολικό Άζωτο) 

• Ν-ΝΟ3 (Νιτρικό Άζωτο) 

• ΤP (Ολικός φώσφορος) 

• pH 

• ΤSS/MLSS (∆ιηθούµενα στερεά) 

• DO ∆ιαλυµένο Οξυγόνο 

• Αγωγιµότητα 

Εκτίµηση αποτελεσµάτων 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα γίνεται:  

• Εκτίµηση των λειτουργικών παραµέτρων των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας.  

• Εκτίµηση της κατάστασης των µονάδων και αν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες. 

• Υπολογισµός εσωτερικών ανακυκλοφοριών και ποσότητας λάσπης προς αποµάκρυνση. 

• Καταγραφή των αποτελεσµάτων σε αρχείο. 

 

Επιµελητεία 

 

Τα συγκεκριµένα καθήκοντα αφορούν την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων µε τα απαραίτητα χηµικά για 

την λειτουργία τους, και ειδικότερα: 

• Τροφοδοσία του χηµείου µε τα απαραίτητα χηµικά για την διεξαγωγή αναλύσεων.  

• Τροφοδοσία εγκαταστάσεων µε τα απαραίτητα για την λειτουργία τους χηµικά (χλώριο, FeCl3 , 

NaHSO4, πολυηλεκτρολύτη για την αφυδάτωση λάσπης) 

• Αναλώσιµα και µέσα προστασίας για το προσωπικό των εγκαταστάσεων. 
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• Αποµάκρυνση των παραπροϊόντων του βιολογικού. 

 

ΕΝ∆ Ε Ι Κ Τ Ι ΚΟ Σ  ΠΡΟΥ ΠΟΛΟ Γ Ι ΣΜΟΣ  Σ Ε  Ε Υ ΡΩ   

 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ευρώ/ώρα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

Τακτικός έλεγχος της λειτουργίας και της 
απόδοσης των µονάδων επεξεργασίας αστικών 
λυµάτων που βρίσκονται στις τοποθεσίες: Λιµένα, 
Ποταµιά ,Καλλιράχη Εργατοώρα  200 20,00 4.000,00 
Τροφοδοσία των µονάδων µε τα απαραίτητα 
χηµικά και αναλώσιµα υλικά για την ορθή 
λειτουργία τους Εργατοώρα  100 20,00 2.000,00 
Χηµικές αναλύσεις στην είσοδο και έξοδο των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων Εργατοώρα  200 20,00 4.000,00 
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 Εργατοώρα  150 20,00 3.000,00 
Εκτίµηση των λειτουργικών παραµέτρων των 
επιµέρους µονάδων επεξεργασίας και αν 
απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες Εργατοώρα  200 20,00 4.000,00 
Σύνταξη εκθέσεων για το ηλεκτρονικό µητρώο 
αποβλήτων(ΗΜΑ) , για τα ερωτηµατολόγια ΙΛΥΣ 
αλλά και χορήγηση στοιχείων για τις Ε.Ε.Λ. της 
∆ΕΥΑ ΘΑΣΟΥ Εργατοώρα  100 20,00 2.000,00 
Συνεργασία µε το συµβαλλόµενο Εργαστήριο για 
τις µηνιαίες δειγµατοληψίες για τον έλεγχο του 
πόσιµου νερού σε όλες τις Κοινότητες του νησιού Εργατοώρα  50 20,00 1.000,00 
          
ΣΥΝΟΛΟ       20.000,00 
ΦΠΑ 24%       4.800,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ   1000   24.800,00 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω ενέργειες: 
 

1. Έχει συνταχθεί το µε αρ. πρωτ. 1179/29-03-2021 τεκµηριωµένο Πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 

21REQ008357339. 

2. Έχει ληφθεί η 6η Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 1181/29-03-2021 

για την πληρωµή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων ετών 2021 και 

2022 σε βάρος των Κ.Α. Κ.Α. 61-00-0007 «Αµοιβές χηµικών-χηµικών µηχανικών», 54-00 

«Χρεωστικός ΦΠΑ» για την παροχή υπηρεσιών Χηµικού. 

ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟ

∆ΕΥΑΘ Κ.Α ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
61-00-0007 15.000,00 5.000,00 20.000,00
54-00 3.600,00 1.200,00 4.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 18.600,00 6.200,00 24.800,00  

3. Έχει ληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αριθµό ΑΑΥ00150/29-03-2021 για 

δέσµευση πίστωσης, που έλαβε Α.∆.Α.: ΩΗ35ΟΕΥΣ-ΣΑΟ. 

4. Απεστάλη η µε αρ. πρωτ. 1186/29-03-2021 πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

στον κ. ΣΩΤΗΡΟΥ∆Η ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ. 

5. Κατατέθηκε η µε αρ. πρωτ. 1218/31-03-2021 οικονοµική προσφορά του κ. ΣΩΤΗΡΟΥ∆Η 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ µε Α∆Τ:ΑΝ408331/Α.Τ. Θάσου, Α.Φ.Μ. 300837307, ∆.Ο.Υ. Καβάλας, Χηµικός, 

21AWRD008527811 2021-04-26
ΑΔΑ: Ω0ΒΥΟΕΥΣ-ΤΚΠ



                                                                                                                                                                

 
5 

κάτοικος Θάσου, και έδρα τη Παναγία Θάσου για το ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

4.800,00, σύνολο 24.800,00 ευρώ, η οποία συνοδεύεται µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

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

παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών Χηµικού µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Χηµικού στον κ. Σωτηρούδη Σπυρίδωνα 

του Κωνσταντίνου µε ΑΦΜ 300837307, ∆ΟΥ Καβάλας και στοιχεία επικοινωνίας: Παναγία 

Θάσου, τηλ.: 6972307401, έναντι του ποσού των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την 

οικονοµική του προσφορά, µέχρι 31-03-2022. 

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

∆.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-00-0007 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισµού εξόδων 

της Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2021. 

4. Η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. θα µεριµνήσει για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισµό έτους 

2022. 

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 58/2021    
 
 
                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                          Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουµανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαµπρινίδης Λάµπρος 
                                                                                           Τσένης Γεώργιος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        Ακριβές  Απόσπασµα                                           
          Θάσος   23-04-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                              
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