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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 5/21-04-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 58/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραλαβής της προμελέτης και 

των τευχών δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή 

μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου 

Θάσου”».                                  

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 21 του μηνός Απριλίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Μ. Πέμπτη  και 

ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  

αριθμ. 1303/15-04-2022 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 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 και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος –  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος 

- Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος – Γκάγκος 

Αλέξανδρος – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (-3
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την αριθ. 51/2022 

απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΟΕΥΣ-Θ0Χ
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ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου» στη μελετήτρια εταιρεία  

MARKET ANALYSIS Ο.Ε., κατόχου  μελετητικών πτυχίων των κατηγοριών (9) και (18) «Μηχανολογικές, 

Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες» & «Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων»  

αντίστοιχα  

 

Στη συνέχεια υπογράφθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1309/15.4.2022 σύμβαση για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης με 

προθεσμία παράδοσής της  έως 20.4.2022. 

 

Με την αριθμ. πρωτ. 0000/00.00.2022 ορίστηκε επιβλέπων της εκπόνησης της μελέτης όσον αφορά τις κατηγορίες 

(9) και (18) ο κ. Παντελής Τζίνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., του Δήμου Θάσου. 

 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην εκπόνηση προμελέτης (τεύχη, σχέδια και τεύχη δημοπράτησης) για την 

εξέταση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε όλη την περιφέρεια της νήσου και την επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου. Με την 

ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Ε.Ε.Λ. του νησιού, και με βάση τις εκτιμήσεις της Επιχείρησης, θα 

παράγονται συνολικά 5,15 tn αφυδατωμένης ιλύος ανά ημέρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και 14,23 tn κατά τη 

διάρκεια του θέρους. Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι να μειώσει το ποσοστό της ιλύος που διατίθεται στο πλησιέστερο 

Χ.Υ.Τ.Α. και να προωθήσει τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγόμενης ιλύος αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες χρησιμοποίησής της είτε με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, είτε στη δασοπονία όπως και τις 

αναπλάσεις δημοτικών χώρων ή ακόμη και τη χρήση της ως καύσιμο. 

 

Η υπόψη μελέτη εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (αριθ. πρωτ. 1360/20-4-2022) από τον μελετητή και 

βεβαιώθηκε με σχετική έκθεση την ίδια μέρα τον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου κ. Παντελή Τζίνη, 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.  

    

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα 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 και παραλαμβάνει την προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή μονάδας 

ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου», που 

εκπόνησε και κατέθεσε η μελετήτρια εταιρεία  MARKET ANALYSIS Ο.Ε., κάτοχος  μελετητικών πτυχίων 

των κατηγοριών (9) και (18) «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες» & «Μελέτες 

Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων αντίστοιχα με Α.Μ. Πτυχίου Μελετών 25365 & 608 και 

τάξη Α. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2022    

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΟΕΥΣ-Θ0Χ
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                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης λάμπρος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   26-04-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΟΕΥΣ-Θ0Χ
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