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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 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της µε αριθµό 7/31-05-2021 τακτικής, µέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 
 
 

Αρ. Απόφασης 84/2021 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της παροχής υποστήριξης 

υδραυλικών εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 328 και του άρθρου 6 παρ. 10 του         

Ν. 4412/2016». 

                       
Στο Λιµένα Θάσου σήµερα στις 31 του µηνός Μαΐου  του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 13:00 

µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθµ. 2204/26-

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. 

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 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 επτά (7) 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  

Απόντες:  Ζαµπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος - Στάµος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

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 τρίτο  -3ο -   τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης  

αναφέρει ότι η ∆.Ε.Υ.Α.Θ., εξέδωσε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό (Αρ. ∆ιακήρυξης: 5384/17-12-2020, 

20PROC007873530) για την «Παροχή υποστήριξης  εργασιών τεχνιτών-υδραυλικών για τα δίκτυα της 

∆ΕΥΑΘ, έτους  2021», συνολικού προϋπολογισµού 52.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

(12.600,00 ευρώ).  

21AWRD008712412 2021-06-03
ΑΔΑ: ΨΝΘ6ΟΕΥΣ-ΙΥΨ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.06.03 14:41:58
EEST
Reason:
Location: Athens



                                                                                                                                                                

 
2 

Αντικείµενο του Συνοπτικού διαγωνισµού ήταν  η  παροχή υποστήριξης  εργασιών τεχνιτών-υδραυλικών για τα 

δίκτυα της Επιχείρησης  έτους  2021, από τον Ιανουάριο του 2021 έως και 31/03/2022 για τα τµήµατα υποστήριξης 

Α και Β, από 01/03/2021 έως 31/03/2022 για το τµήµα υποστήριξης Γ, προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη για την 

ορθή, αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος ύδρευσης – υγιεινής πόσιµου ύδατος. Αναλυτικά 

ζητήθηκαν τα παρακάτω, σύµφωνα µε τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό (Αρ. ∆ιακήρυξης: 5384/17-12-2020, 

20PROC007873530): 

 

Με την 16/2021 Απόφαση του ∆.Σ., (Α∆Α: 6ΚΑΒΟΕΥΣ-ΩΣ8) µε την οποία εγκρίθηκε το µε αρ. πρωτ. 382/05-02-

2021 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού  

διαγωνισµού, αναδείχτηκαν δύο οριστικοί ανάδοχοι στους οποίους κατακυρώθηκαν δύο από τα τρία τµήµατα 

υποστήριξης παροχής εργασιών τεχνιτών-υδραυλικών για τα δίκτυα της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., έτους  2021 και συγκεκριµένα 

για τα τµήµατα υποστήριξης Α και Γ.  

Για το τµήµα υποστήριξης Β για το οποίο δεν κατατέθηκε καµία οικονοµική προσφορά, η επιτροπή πρότεινε  την 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τις οποίες «Κατά παρέκκλιση των 

παραγράφων 8 και 9, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις για µεµονωµένα τµήµατα κατά τις 

διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας υπ' όψιν την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, εφόσον αυτή, χωρίς 

ΦΠΑ είναι µικρότερη από ογδόντα χιλιάδες ευρώ(80.000) για προµήθειες ή υπηρεσίες ή από ένα εκατοµµύριο 

Ευρώ(1.000.000) για έργα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τµηµάτων που ανατίθενται µε αυτόν τον 

τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στα οποία έχει διαιρεθεί το προτεινόµενο 

έργο, η προτεινόµενη αγορά παρεµφερών αγαθών ή η προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών».  Μέχρι το 20% του 

αρχικού προϋπολογισµού της µελέτης, µπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, αρχικός προϋπολογισµός 52.500,00 Χ 20% = 10.500,00 ευρώ.  

Συνεπώς, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το τµήµα υποστήριξης Β «ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΑΣΟΥ», η ∆..Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προβεί στην επιλογή παρόχου, µέχρι το ποσό 

των 10.500,00 ευρώ και µέχρι 31/03/2021: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Εργασία Μ.Μ. Ποσότητα 

Τιµή 

µονάδος 

(Ευρώ/ώρα) 

Σύνολο 

(Ευρώ) 

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο 

ύδρευσης  Εργατοώρα 400 10,00 4.000,00 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΝΟΤΙΑΣ 

ΘΑΣΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α 1750 10,00 17.500,00 

2 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Β 1875 10,00 18.750,00 

3 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ 1625 10,00 16.250,00 

     

 ΣΥΝΟΛΟ 5.250  52.500,00 
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Εργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης Εργατοώρα 400 10,00 4.000,00 

Εργασίες σύνδεσης καινούργιων παροχών µε το 

δίκτυο ύδρευσης Εργατοώρα 80 10,00 800,00 

Συντήρηση και έλεγχος των πηγών και δεξαµενών  Εργατοώρα 50 10,00 500,00 

Ανεύρεση και επισκευή εµφανών ή αφανών διαρροών 

στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργατοώρα 50 10,00 500,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, για 

την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης. Εργατοώρα 50 10,00 500,00 

Συντήρηση και επισκευή των δικτύων αποχέτευσης, 

για την εξασφάλιση και βελτίωση της αποχέτευσης 

ακαθάρτων. Εργατοώρα 20 10,00 200,00 

          

          

Σύνολο   1050   10.500,00 

ΦΠΑ 24%       2.520,00 

        13.020,00 

 

Για το τµήµα της υποστήριξης Β, οι πάροχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε συναφές αντικείµενο εργασιών, θα 

πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω: 

 

1. Τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ειδικότητα τεχνίτη υδραυλικού ή 

συναφές αντικείµενο σπουδών.  

2. ∆ιετή εµπειρία σε συναφές αντικείµενο υδραυλικών εργασιών.  

3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ ερασιτεχνικού και  να διαθέτουν µεταφορικό µέσο για τις 

µετακινήσεις τους προς εκτέλεση των εργασιών τους. 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:  

 

1. Κατατέθηκε το µε αρ. πρωτ. 1808/13-05-2021 Τεκµηριωµένο  Πρωτογενές αίτηµα το οποίο έλαβε Α∆ΑΜ: 

21REQ008599302. 

2. Το πρωτογενές αίτηµα  εγκρίθηκε µε την 47η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (5262/11-12-

2020) και µε την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 00043/04-01-2021 (Α∆Α: Ψ5∆ΣΟΕΥΣ-ΞΤ1) καθόσον 

αποτελεί συνέχεια της  ∆ιακήρυξης 5384/17-012-2020. 

3. Απεστάλη η µε αρ. πρωτ. 1809/13-05-2021 πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς προς τον        

κ. ∆εληστεργίου Αθανάσιο, Τεχνίτη Υδραυλικό. 

4. Κατατέθηκε η µε αρ. πρωτ. 1938/19-05-2021 οικονοµική προσφορά του Τεχνίτη Υδραυλικού κ. 

∆εληστεργίου Αθανασίου µε έδρα τον Ποτό Θάσου, Τ.Κ. 64002, ΑΦΜ. 063107273, ∆.Ο.Υ. Καβάλας,  µαζί 

µε όλα τα απαιτούµενα από τη διαδικασία αλλά και εκ της νοµοθεσίας δικαιολογητικά. Η οικονοµική 

προσφορά του είναι για το ποσό των 10.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, για 1.050 ώρες µε τιµή εργατοώρας 

10,00€.  

 
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 επτά παρόντα µέλη 
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Το ∆ιοικητικό 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. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

απόφασης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υποστήριξης υδραυλικών εργασιών» µε την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή υποστήριξης υδραυλικών εργασιών» στον                  

κ. ∆εληστεργίου Αθανάσιο Τεχνίτη Υδραυλικό, µε Α.Φ.Μ. 063107273, ∆ΟΥ Καβάλας και στοιχεία 

επικοινωνίας: ∆/νση Ποτός Θάσου, τηλ.: 6974949319, έναντι του ποσού των 10.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

µέχρι 31-03-2022. 

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

∆.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-01-0104 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 84/2021    
 
 
                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουµανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαµπρινίδης Λάµπρος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        Ακριβές  Απόσπασµα                                           
          Θάσος   01-06-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                       
      Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                            
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