
                                                                                                                                                                

 1 

    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 5/22-04-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 

 

 

Αρ. Απόφασης 60/2021 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης 

εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων 

αποχέτευσης Κοινοτήτων Λιμένα και 

Ποταμιάς Δ.Ε. Θάσου», 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.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. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 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 

 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – 

Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος – Τσένης Γεώργιος – Τσολάκης Σταύρος 
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Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος 

Βασίλειος 

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 εισηγούμενος το έκτο (6
ο
) τακτικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης  αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, 

προτίθεται να προβεί στην επιλογή οικονομικού φορέα για την παροχή των εργασιών του θέματος. 

 
Οι εργασίες  αφορούν στην εκτέλεση των εαρινών εργασιών καθαρισμού των αντλιοστασίων της ΔΕ 

Θάσου, συγκεκριμένα στην Κοινότητα Λιμένα τα αντλιοστάσια Α1, Α2, Α3, Α4, μονάδα αμμοσυλλογής 

ΒΙΟ.ΚΑ Λιμένα, και τα αντλιοστάσια στη θέση «Αναψυκτήριο» και «Κοθάλη» της Κοινότητας Ποταμιάς.  

 

Λόγω της έναρξης της θερινής τουριστικής περιόδου κι επειδή τα αντλιοστάσια βρίσκονται σε κεντρικά 

σημεία της Κοινότητας Θάσου και της Κοινότητας Ποταμιάς, όπου κατά τους θερινούς μήνες 

περιορίζεται η πρόσβαση εντός των αντλιοστασίων αλλά και εξυπηρετούν μεγάλο όγκο λυμάτων, ο 

καθαρισμός τους κρίνεται απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερχείλιση των λυμάτων στη 

θάλασσα από πιθανές  εμφράξεις λόγω της  αυξημένης σώρευσης άμμου καθώς επίσης και άλλων 

στερεών που προκύπτων από τα αστικά λύματα ( μωρομάντιλα , πλαστικά κ.α.)  στον πυθμένα των 

δεξαμενών. 

 

Το αντλιοστάσιο Α4 βρίσκεται στον ΒΙΟΚΑ Λιμένα και εκτελεί την τελευταία φάση μετακίνησης των 

λυμάτων πριν την είσοδο για την επεξεργασίας τους στις αρχικές υπομονάδες του ΒΙΟ.ΚΑ. Λιμένα   

οπότε και πρέπει να εξασφαλιστεί ο άμεσος καθαρισμός του ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα 

κατά το τελικό στάδιο της επεξεργασίας των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Λιμένα.  

 

Επιβάλλεται ο άμεσος  πλήρης καθαρισμός των αντλιοστασίων  με αρχική πλύση των τοιχωμάτων και 

του πυθμένα αυτών με χρήση αποφρακτικού οχήματος υψηλής πίεσης νερού. Τα νερά που θα 

προκύψουν από τους καθαρισμούς καθώς και τα φερτά θα αναρροφηθούν από το αποφρακτικό όχημα 

υψηλής πίεσης- αναρρόφησης. Μετά τον επιφανειακό καθαρισμό , κατάλληλα εκπαιδευμένο – 

πιστοποιημένο συνεργείο θα εισέρθει εντός του χώρου των αντλιοστασίων όπου πλήρης καθαρισμός θα 

πραγματοποιηθεί με το αποφρακτικό όχημα υψηλής πίεσης – αναρρόφησης.  

 

Η δεξαμενή της αμμοσυλλογής ως τμήμα υπομονάδας αμμοσυλλογής και λιποσυλλογής δέχεται το 

σύνολο των στερεών – άμμου από όλα τα προαναφερόμενα αντλιοστάσια και κρίνεται αναγκαίο για να 

αποφευχθεί πιθανή εμπλοκή της γέφυρας και της αντλίας απομάκρυνσης στερεών.  

 

Η επιθεώρηση θα εκτελείται από επιχείρηση ειδικευμένη στο αντικείμενο, η οποία εφαρμόζει σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας πιστοποιημένο κατά ΙSO 9001, 

από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα. 
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Η μεταφορά και εναπόθεση των λυμάτων θα γίνει σε χώρο που πληροί τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 

Όπου κριθεί απαραίτητο θα γίνει προσωρινή φραγή της εισόδου των λυμάτων στο αντλιοστάσιο με 

ειδικούς αεροθαλάμους έμφραξης αγωγών για να διασφαλιστεί η μη εισροή λυμάτων κατά την διάρκεια 

των εργασιών στις σχάρες η στον υγρό θάλαμο. 

 

Μετά το πέρας των εργασιών θα καθαρίζεται πλήρως ο χώρος γύρω από τα αντλιοστάσια. 

 

Επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς εργασίας. 

 

Σκοπός των εργασιών είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αντλιοστασίων. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 

 

A/A Είδος εργασιών 
Κωδικός 
άρθρου 

Κωδ.αναθ/σης Μ.Μ. 
Ποσότ

ητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Δ Α Π Α Ν Η 

Μερική Ολική 

                  

1 
Καθαρισμός Αντλιοστασίου Α1, 
Λιμένα, ΔΕ Θάσου 

ΥΔΡ Ν1 
ΟΙΚ2226 Τεμ 

1 1.500,00 1.500,00 
 

 
 

    2 
 

Καθαρισμός Αντλιοστασίου Α2, 
Λιμένα, ΔΕ Θάσου 

 

    ΥΔΡ Ν1 
   ΟΙΚ2226 Τεμ. 

1 
 

4.000,00 
 

 
4.000,00 

 

 

 
 

    3 
Καθαρισμός Αντλιοστασίου Α3, 
Λιμένα, ΔΕ Θάσου  

 

    ΥΔΡ Ν1 

   ΟΙΚ2226 Τεμ. 
1 

 
3.000,00 

 

 
3.000,00 

 

 
 
 
 

4 
Καθαρισμός Αντλιοστασίου Α4, 
Λιμένα, ΔΕ Θάσου 

ΥΔΡ Ν1 
ΟΙΚ2226 Τεμ.  

1 1.500,00 1.500,00  

5 
Καθαρισμός μονάδας 
αμμοσυλλογής ΒΙΟ.ΚΑ. Λιμένα 

ΥΔΡ Ν1 
ΟΙΚ2226 Τεμ.  

1 4.000,00 4.000,00  

 
 
 
    6 

Τοποθέτηση αεροθαλάμων 
έμφραξης αγωγών αντλιοστασίου 
Α3 

 

    ΥΔΡ 
16.30.01/ΣΧΕ
Τ 

  ΥΔΡ6120Χ70% 

ΥΔΡ6107Χ30% 
  Τεμ. 1 

500,00 
 

500,00  

7 Καθαρισμός Αντλιοστασίου  
Κοινότητας Ποταμιάς 
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) 

ΥΔΡ Ν1 
ΟΙΚ2226 Τεμ.  

1 1.500,00 1.500,00  

8 
Καθαρισμός Αντλιοστασίου  
Κοινότητας Ποταμιάς (ΚΟΘΑΛΗ) 

ΥΔΡ Ν1 
ΟΙΚ2226 Τεμ.  

1 4.000,00 4.000,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 1.           20.000,00 20.000,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ              20.000,00 

  ΦΠΑ 24%             4.800,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             24.800,00 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:  

Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 1538/19-04-2021 Τεκμηριωμένο  Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε 

ΑΔΑΜ: 21REQ008505978.  

Ελήφθη η  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00175/19-04-2021 για δέσμευση 

πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. 9Κ6ΟΟΕΥΣ-7ΗΣ. 

Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 1539/15-04-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην εταιρία 

ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ.  
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 Δεδομένου ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αναφερόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 

20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., μπορεί να εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Η επιχείρηση ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ κατέθεσε οικονομική προσφορά (αριθμ. πρωτ. 1604/22-04-2021) με 

προσφερόμενη τιμή 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, η οποία καλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της υπόψη 

υπηρεσίας στην εταιρία ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ έναντι του ποσού των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

 

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, τις διατάξεις του άρθρου 5 του              

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν και κατατέθηκαν από τον εταιρία  

ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. και είναι πλήρη και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης 

Κοινοτήτων Λιμένα και Ποταμιάς Δ.Ε. Θάσου  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπόψη υπηρεσίας στην εταιρία ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ, με Α.Φ.Μ. 

999718339, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και στοιχεία επικοινωνίας: Μαντινείας 56, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54248, τηλ.: 2310859790, έναντι του ποσού των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, μέχρι 20-05-2021. 

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. 62-07-0001-310 και 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης.    

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2021    
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         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 Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                              
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