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

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 

 

 

Αρ. Απόφασης 67/2021 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης της υπ’  

αριθμ. 2200/18-06-2020 σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών, ως προς το 

αντικείμενο εργασιών της». 

                       
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 

 

ΑΔΑ: ΨΨΝΦΟΕΥΣ-ΠΨΠ
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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 Διευθύντρια της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13
ο
) τακτικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την με αριθμ. 83/2020 απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκε η παροχή  

υπηρεσιών υποβοηθητικών εργασιών γραφείου στην κ. Βασιλούδη Ελένη του Σωτηρίου και υπογράφηκε 

η με αριθμ. πρωτ. 2200/18-06-2020 σύμβαση. 

 

Οι εργασίες της σύμβασης περιλάμβαναν: 
 
Τμήμα των Διοικητικών Υπηρεσιών  
 

 Θέματα Προσωπικού  

_ Διαχείριση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μισθοδοσίας 

τους και άλλων απαιτούμενων ενεργειών  (τήρηση μητρώου και φακέλων μισθοδοσίας). 

 

 Θέματα Δημοσιότητας 

_ Μετά την επικείμενη ανάθεση σε εταιρία της κατασκευής του ιστοχώρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  

καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας της. 

_ Παρακολούθηση των δημοσιεύσεων του τύπου και υποστήριξη στο σχεδιασμό προβολής του 

έργου και των υπηρεσιών που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

_ Υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενημερωτικών εντύπων των καταναλωτών.  

_ Συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΕΔΕΥΑ κ.α. σε μηνιαία βάση με στοιχεία που αφορούν στα 

αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του πόσιμου νερού ύδρευσης και άλλων 

πληροφοριών. 

 
Τμήμα των Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 Θέματα Διαχείρισης Δαπανών  

_ Τήρηση και ενημέρωση φακέλων συγχρηματοδοτούμενων έργων σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο λογαριασμού.  
_ Υποστήριξη σε διαδικασίες πρωτοκόλλησης των εγγράφων της Επιχείρησης. 
_ Υποστήριξη σε διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τον ν. 4412/2016  
_ Υποστήριξη του επιβλέποντα μηχανικού σε διοικητικά θέματα.  
_ Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή στατιστικών των δαπανών της Επιχείρησης.  

 Θέματα Διαχείρισης Εσόδων  

     _ Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των οικονομικά υπόχρεων προς τη Δ.Ε.Υ.ΑΘ.  
_ Συγκέντρωση στοιχείων για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των υπόχρεων στην 
καταβολή τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης σε περιοχές που κατασκευάζονται τέτοια 
δίκτυα. 

Συγκεκριμένα: 

ΑΔΑ: ΨΨΝΦΟΕΥΣ-ΠΨΠ



                                                                                                                                                                

 3 

 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο 

Διαχείριση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού 
προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μισθοδοσίας τους και άλλων 
απαιτούμενων ενεργειών  (τήρηση μητρώου και φακέλων 
μισθοδοσίας) Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Εργατοώρα 150 10,00 1.500,00 

Παρακολούθηση των δημοσιεύσεων του τύπο και 
υποστήριξη στο σχεδιασμό προβολής του έργου και των 
υπηρεσιών που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενημερωτικών εντύπων των 
καταναλωτών Εργατοώρα 50 10,00 500,00 

Συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση των 
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΕΔΕΥΑ κ.α. σε μηνιαία 
βάση με στοιχεία που αφορούν στα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων του πόσιμου νερού ύδρευσης και 
άλλων πληροφοριών Εργατοώρα 200 10,00 2.000,00 

Τήρηση και ενημέρωση φακέλων συγχρηματοδοτούμενων 
έργων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λογαριασμού.  Εργατοώρα 130 10,00 1.300,00 

Διαδικασίες υποστήριξης  πρωτοκόλλησης των εγγράφων 
της Επιχείρησης. Εργατοώρα 120 10,00 1.200,00 

Διαδικασίες υποστήριξης  ανάθεσης σύμφωνα με τον ν. 
4412/2016  Εργατοώρα 150 10,00 1.500,00 

Διαδικασίες υποστήριξης του επιβλέποντα μηχανικού σε 
διοικητικά θέματα.  Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή στατιστικών των 
δαπανών της Επιχείρησης Εργατοώρα 200 10,00 2.000,00 

Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των οικονομικά 
υπόχρεων προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

Συγκέντρωση στοιχείων για την οργάνωση και τον 
προγραμματισμό των υπόχρεων στην καταβολή τελών 
σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης σε περιοχές που 
κατασκευάζονται τέτοια δίκτυα Εργατοώρα 100 10,00 1.000,00 

          

Σύνολο   1500   15.000,00 

 

Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της Επιχείρησης, καθώς και ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

ομαλή λειτουργία της, αφού για το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών παρουσιάστηκαν αυξημένες 

ανάγκες, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της συνεργάτιδας Βασιλούδη Ελένης, χρειάζεται να αυξηθούν οι 

προϋπολογιζόμενες ώρες και μέχρι  31-05-2021 για τις εξής συμβατικές εργασίες: 

 Διαχείριση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μισθοδοσίας τους 

και άλλων απαιτούμενων ενεργειών  (τήρηση μητρώου και φακέλων μισθοδοσίας). 

 Συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΕΔΕΥΑ κ.α. σε μηνιαία βάση με στοιχεία που αφορούν στα 

αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του πόσιμου νερού ύδρευσης και άλλων 

πληροφοριών. 

 Υποστήριξη σε διαδικασίες πρωτοκόλλησης των εγγράφων της Επιχείρησης. 

 Υποστήριξη σε διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 

 Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή στατιστικών των δαπανών της Επιχείρησης. 

 Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των οικονομικά υπόχρεων προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της παραπάνω σύμβασης, δύναται η τροποποίηση της ως προς 

τους όρους που θεωρούνται μη ουσιώδεις, καθόσον δεν επέρχεται μεταβολή στην συνολική αξία της 

σύμβασης, τη διάρκειά της και το αντικείμενο, και μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον 

εγγράφως με ένα εκ νέου συμφωνητικό με τις τροποποιήσεις που επέρχονται.  

Για  τον λόγο αυτό εισηγούμαστε την τροποποίηση της σύμβασης του, ως προς τις εργασίες: 

 Μετά την επικείμενη ανάθεση σε εταιρία της κατασκευής του ιστοχώρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  

καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας της 150 ώρες. 

 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενημερωτικών εντύπων των καταναλωτών 30 ώρες. 

Οι 180 ώρες αυτές θα προστεθούν για την εκτέλεση  στις εργασίες οι οποίες κρίνονται άκρως 

απαραίτητες για το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται έως τη λήξη της σύμβασης (31-05-2021) και 

συγκεκριμένα σε: 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο 

Διαχείριση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού 
προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μισθοδοσίας τους και 
άλλων απαιτούμενων ενεργειών  (τήρηση μητρώου και 
φακέλων μισθοδοσίας) Εργατοώρα 30 10,00 300,00 

Συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση των 
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΕΔΕΥΑ κ.α. σε μηνιαία 
βάση με στοιχεία που αφορούν στα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων του πόσιμου νερού ύδρευσης 
και άλλων πληροφοριών Εργατοώρα 20 10,00 200,00 

Διαδικασίες υποστήριξης  πρωτοκόλλησης των 
εγγράφων της Επιχείρησης. Εργατοώρα 20 10,00 200,00 

Διαδικασίες υποστήριξης  ανάθεσης σύμφωνα με τον ν. 
4412/2016  Εργατοώρα 30 10,00 300,00 

Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή στατιστικών των 
δαπανών της Επιχείρησης Εργατοώρα 20 10,00 200,00 

Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των 
οικονομικά υπόχρεων προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Εργατοώρα 60 10,00 600,00 

          

Σύνολο   180   1.800,00 

 
 

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, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1.  Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2200/18-06-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

υποβοηθητικών εργασιών γραφείου που έχει συναφθεί με την κ. Βασιλούδη Ελένη ως εξής: 

 

Μεταφορά 180 ωρών των εξής συμβατικών εργασιών:  

 Μετά την επικείμενη ανάθεση σε εταιρία της κατασκευής του ιστοχώρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  

καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας της 150 ώρες. 

ΑΔΑ: ΨΨΝΦΟΕΥΣ-ΠΨΠ
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 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενημερωτικών εντύπων των καταναλωτών 30 ώρες, 

στις παρακάτω ισχύουσες συμβατικές εργασίες, καταμερισμένες ως εξής: 

 

Εργασία Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο 

Διαχείριση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού 
προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μισθοδοσίας τους και 
άλλων απαιτούμενων ενεργειών  (τήρηση μητρώου και 
φακέλων μισθοδοσίας) Εργατοώρα 30 10,00 300,00 

Συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση των 
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της ΕΔΕΥΑ κ.α. σε μηνιαία 
βάση με στοιχεία που αφορούν στα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων του πόσιμου νερού ύδρευσης 
και άλλων πληροφοριών Εργατοώρα 20 10,00 200,00 

Διαδικασίες υποστήριξης  πρωτοκόλλησης των 
εγγράφων της Επιχείρησης. Εργατοώρα 20 10,00 200,00 

Διαδικασίες υποστήριξης  ανάθεσης σύμφωνα με τον ν. 
4412/2016  Εργατοώρα 30 10,00 300,00 

Καταγραφή στοιχείων και εξαγωγή στατιστικών των 
δαπανών της Επιχείρησης Εργατοώρα 20 10,00 200,00 

Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των 
οικονομικά υπόχρεων προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Εργατοώρα 60 10,00 600,00 

          

Σύνολο   180   1.800,00 

 

Στη σύμβαση δεν επέρχεται καμία ουσιώδης μεταβολή και δεν αλλάζει η συνολική της φύση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2021    
 
 

                  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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