
                                                                                                                                                                

 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 8/22-06-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 95/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποβολής αιτήματος για την 

έκδοση απόφασης ένταξης του υποέργου 

“Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων 

Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου” της Πράξης 

“Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – 

Λιμεναρίων  Θάσου – Δίκτυα αποχέτευσης” ΟΠΣ 

5007724». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 2418/14-

06-2021 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 έξι (6) 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 –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το δεύτερο  -2
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε την εισήγηση του 

Πολιτικού Μηχανικού της Επιχείρησης, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Η παρούσα πρόταση αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται  για την λειτουργία του εξωτερικού 

δικτύου αποχέτευσης λυμάτων των  οικισμών  Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου μετά την διάλυση των δύο 

εργολαβιών κατασκευής του (υποέργα, «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων - Ποτού» 4 και 

«Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού - Πευκαρίου» Α/Α 4 και 5 της Πράξης 5007724 αντίστοιχα). 

Οι εργασίες που υπολείπονται είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Πράξης 5007724 η οποία είναι ενταγμένη 

στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Η εκκρεμότητα στην ολοκλήρωση των εξωτερικών 

δικτύων, καθιστά μη λειτουργικό το εσωτερικό δίκτυο Λιμεναρίων που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το ίδιο μη λειτουργικό 

θα αποβεί και το εσωτερικό δίκτυο Ποτού Πευκαρίου το οποίο εκτελείται. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου ανέθεσε με την  32/2021 απόφαση τη σύνταξη ενιαίας μελέτης για την ολοκλήρωση των δύο 

υποέργων.  Η μελέτη συντάχθηκε από τη  μελετήτρια υδραυλικών έργων,  Ερατώ ΜΑΛΛΙΔΟΥ,  πολιτικό μηχανικό,  

Ομονοίας 28,  ΚΑΒΑΛΑ, κατόχου Μελετητικού Πτυχίου με αριθμό Μητρώου  10924, τάξης Β στις κατηγορίες 13 

(ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ μελέτες) και 8 (ΣΤΑΤΙΚΕΣ) και παραλήφθηκε με την 70/2021 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. 

Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών  ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και  ΚΑΛΥΒΙΩΝ   αποτελείται  από το 

αντλιοστάσιο  Α3  και τον καταθλιπτικό αγωγό  Κ.3 μήκους 3232,30 m  που  οδηγεί τα λύματα  στον αγωγό 

ελευθέρας ροής S.1 του εσωτερικού δικτύου λυμάτων του οικισμού του ΠΟΤΟΥ. 

Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.815,90 m  αγωγών, εξωτερικής διαμέτρου Φ315mm και 13 

ημιτελή φρεάτια. Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.416,40 m αγωγών, ενός αντλιοστασίου και 18 φρεατίων σύμφωνα 

με  νέα μελέτη ολοκλήρωσης. 

Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και ΠΟΤΟΥ  αποτελείται  από τα δύο 

αντλιοστάσια Α1 του συνοικισμού ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και το Α2  του συνοικισμού ΠΟΤΟΥ με τους καταθλιπτικούς αγωγούς 

Κ-1 και Κ-2  αντίστοιχα. 

Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.010,60 m  σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm. 

Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.043,35 m σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm, 518,75 m σωλήνων 

εξωτερικής διαμέτρου Φ160mm και δύο αντλιοστασίων  και 19 φρεατίων. 

Το αντλιοστάσιο Α1 οδηγεί τα λύματα στην αρχή του αγωγού ελευθέρας ροής S1 του οικισμού του ΠΟΤΟΥ, με τον 

καταθλιπτικό αγωγό Κ-1 μήκους 518,75 m. Το αντλιοστάσιο Α2 οδηγεί τα λύματα στις  εγκαταστάσεις του 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ, με τον καταθλιπτικό αγωγό Κ-2 μήκους 2053,95m. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου έχει όπως παρακάτω: 
 

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
242.566,50 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 458.607,00 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 163.432,50 

HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 297.500,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1.162.106,00 

ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ  (18%) 209.179,08 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 1.371.285,08 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 205.692,76 

ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) 1.576.977,84 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 38.022,16 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.615.000,00 

 

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 

 

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. Την Έγκριση υποβολής αιτήματος στην ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την έκδοση απόφασης ένταξης του 

υποέργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου» της Πράξης 

«Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα αποχέτευσης» ΟΠΣ 5007724.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2021    
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   23-06-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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