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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 6/27-05-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

 

Αρ. Απόφασης 81/2021 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήματος τροποποίησης του 

ενταγμένου στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 

έργου  “Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. 

Σωτήρος, Σκ. Καλλιράχης Δήμου Θάσου”». 

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 27 του μηνός Μαΐου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 2040/24-

05-2021 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 εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός 

– Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος – Μαλλιαρός Σωτήριος – Ζαμπέκος Παναγιώτης 

Απόντες:  Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

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 ένα και μοναδικό  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  

ανέγνωσε την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας η οποία έχει ως εξής: 

 

«Η τροποποίηση της μελέτης με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. Καλλιράχης, Σκ. Σωτήρος 

Δήμου Θάσου» προέκυψε από την ανάγκη υποβολής αιτήματος τροποποίησης του εν λόγω έργου στο πρόγραμμα 
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«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ και ανατέθηκε στον μελετητή Αυγουστίδη Ιωάννη σύμφωνα με την απόφαση 

30/08-3-2021 και εγκρίθηκε η παραλαβή της με την απόφαση 71/22-4-2021 του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ. Το 2018, ο Δήμος 

Θάσου υπέβαλε αίτημα ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου του θέματος στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Το 

Μάρτιο του 2019 εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το έργο με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας 

Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος» (ΑΔΑ: ΩΤ5Χ465ΧΘ7-Σ2Ω», με κύριο του έργου τον Δήμο Θάσου, τον Ιούλιο του 

2019 τροποποιήθηκε ο κύριος του έργου (ΔΕΥΑ Θάσου), τον Δεκέμβριο του 2020 με την απόφαση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ  

με ΑΔΑ:6ΚΖΓ46ΜΤΛ6-27Α, αυξήθηκε το ποσό της χρηματοδότησης σε 3.715.000 ευρώ.   

 Ένα  τμήμα των  έργων αποχέτευσης της μελέτης προβλέπονται εντός της Εθνικής οδού Ε.Ο.69, έτσι για 

την υλοποίηση του έργου χρειάζεται η θετική γνωμοδότηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας που είναι υπεύθυνη για τα έργα 

στην Ε.Ο.69. Τον Ιανουάριο του 2020 στάλθηκαν αιτήματα προς τη ΔΤΕ Π.Ε. Καβάλας για τη θετική γνωμοδότηση 

υλοποίησης όλων των ενταγμένων  έργων που εμπλέκονται στην Ε.Ο.69, τον Μάιο του 2020 (Α.Π.02/1801/27-05-

2020) απάντησε η ΔΤΕ Π.Ε. Καβάλας θέτοντας τους όρους για τη θετική γνωμοδότηση ως προς τα έργα που θα 

πραγματοποιηθούν στην Ε.Ο.69. Στον οικισμό της Σκ. Καλλιράχης, εκτός του έργου της αποχέτευσης, έχει εγκριθεί 

προς χρηματοδότηση από την ΠΑΜΘ με κωδικό πράξης ΟΠΣ5034841 το έργο του δικτύου ύδρευσης του οικισμού 

Σκ. Καλλιράχης, όπου προβλέπεται η διέλευση αγωγών ύδρευσης από την Ε.Ο.69.   

Έπειτα από επικοινωνία και αλληλογραφία με την ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ και με την ΕΥΔ της ΠΑΜΘ  τον 

Οκτώβριο του 2020, έγινε αποδεκτή η εξής λύση σχετικά με το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων των δύο οικισμών 

και του δικτύου ύδρευσης της Σκ. Καλλιράχης. Στο τμήμα της ΕΟ69 που διέρχεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου 

των οικισμών Σκ. Καλλιράχης - Σκ. Σωτήρος και προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, θα γίνει 

αποκατάσταση των ασφαλτικών σε όλο το πλάτος της Ε.Ο.69. Επίσης, θα συμπεριληφθεί η κατασκευή των αγωγών 

ύδρευσης του οικισμού Σκ. Καλλιράχης που προβλέπονται εντός της ΕΟ69.  Το επιπλέον κόστος των 

προαναφερθέντων έργων, θα συμπεριληφθεί στο ενταγμένο έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης ένταξης.  

Πρωταρχικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές για την 

παροχέτευση των αστικών λυμάτων σε δύο παραθαλάσσιους οικισμούς , όπου υπάρχει αυξανόμενη τουριστική 

δραστηριότητα. Επιπλέον, ικανοποιείται η απαίτηση της ΔΤΕ της ΠΕ Καβάλας για την αποκατάσταση των 

ασφαλτικών της ΕΟ69. Με την ταυτόχρονη κατασκευή των προβλεπόμενων αγωγών ύδρευσης στην ΕΟ69 στον 

οικισμό της Σκ. Καλλιράχης, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση όλων των έργων υποδομής που προβλέπονται εντός της 

Ε069. Έτσι, εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι από την μη ύπαρξη της ανάγκης εκ νέου αποξήλωσης και 

αποκατάστασης  των ασφαλτικών της ΕΟ69 στα πλαίσια του έργου της ύδρευσης της Σκ. Καλλιράχης, επίσης 

μειώνεται η  διάρκεια των έργων στην ΕΟ69 που αποτελεί τη μοναδική οδική αρτηρία σύνδεσης των μεγάλων 

οικισμών της Νότιας Θάσου με τα πορθμεία του Πρίνου και του Λιμένα.    

 

Ο προϋπολογισμός των έργων αποχέτευσης των οικισμών Σκ. Καλλιράχης και Σκ. Σωτήρος του Δήμου 

Θάσου συντάχθηκε σύμφωνα με τις προσμετρήσεις των διαφόρων  εργασιών, τα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας 

Δημοσίων Έργων και τα Ενιαία Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων του Υ.ΑΝΤ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., χρησιμοποιήθηκαν δε και 

σχετικές τιμές σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονταν από τα αναλυτικά τιμολόγια. 

 

Ο Προϋπολογισμός του έργου έχει όπως παρακάτω : 

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
2.679.862,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 53.318,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 343.832,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Η/Μ 232.411,40 
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ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3.309.423,84 

ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ  (18%) 595.696,29 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 3.905.120,13 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 585.768,02 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 19.080,35 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ) 90.031,50 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 4.600.000,00 

 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου, το ποσό της χρηματοδότησης 

θα χρειαστεί να αυξηθεί κατά 885.000 ευρώ και από 3.715.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, να διαμορφωθεί στο ποσό των 

4.600.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

 Για τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ αιτήματος τροποποίησης για το ήδη 

ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. Σωτήρος, Σκ. 

Καλλιράχης Δήμου Θάσου» που θα συνοδεύεται : 

·    από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου  

·    από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης 

·    από συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης τροποποίησης (όπως μεταβολή φυσικού/οικονομικού 

αντικειμένου, χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, σκοπιμότητα, αναγκαιότητα).  

·    από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης».  

 
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 εννέα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω 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 την υποβολή προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ αιτήματος τροποποίησης για το ήδη ενταγμένο στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. Σωτήρος, Σκ. Καλλιράχης 

Δήμου Θάσου»,  που θα συνοδεύεται : 

·    από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου  

·    από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης 

·    από συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης τροποποίησης (όπως μεταβολή φυσικού/οικονομικού 

αντικειμένου, χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, σκοπιμότητα, αναγκαιότητα).  

·    από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης».  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2021    
 
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 

ΑΔΑ: ΩΧΩΥΟΕΥΣ-ΘΥ7



                                                                                                                                                                

 4 

                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Ζαμπέκος Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Μαλλιαρός Σωτήριος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   27-05-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
      Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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