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

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 99/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών 

συμβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση 

εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων και 

παρακολούθηση εξέλιξης των συμβάσεών τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του       

Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν». 

                       
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 έκτο  -6
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 

 

 

«Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 προτίθεται να προβεί στην 

επιλογή συνεργάτη για την συμβουλευτική υποστήριξη της υλοποίησης εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και παρακολούθηση εξέλιξης των συμβάσεών τους, μέχρι 31/03/2022.  

 

Η Επιχείρηση έχει συμβασιοποιήσει και υλοποιεί τα συγχρηματοδοτούμενο έργο : 

1. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού. 

 

Ενώ πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω έργα : 

1. Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου. 

2. Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – Όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου.  

3. Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου.   

4. Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού.   

 

Για την εκτέλεση των παραπάνω αναφερομένων έργων η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει συνάψει με τον Δήμο Θάσου την 

αντίστοιχη Προγραμματική Σύμβαση. Η υποστελέχωση τόσο της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου όσο και του Δήμου επιβάλλουν την 

υποστήριξη της υλοποίησης των έργων από εξωτερικό συνεργάτη με μεγάλη εμπειρία. Συγκεκριμένα αυτό που 

απαιτείται είναι η :   

1. Συμβουλευτική υποστήριξη στην παρακολούθηση της εξέλιξης των συμβάσεων έργων, ήτοι στην 

παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, της τήρησης της Νομοθεσίας 

και των υποχρεώσεων  της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και  της Προϊσταμένης Αρχής. 

2. Συμβουλευτική υποστήριξη  επί λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΚΤΜΝΕ, παρατάσεων προθεσμίας, διακοπής 

εργασιών, διάλυσης σύμβασης, έκπτωσης αναδόχου,  προγράμματος ποιότητας έργου, ΣΑΥ και ΦΑΥ. 

3. Διατύπωση γνώμης-εισηγήσεων σε θέματα διαφορών με ανάδοχο (υποχρεώσεις και απαιτήσεις του 

αναδόχου). 

4. Συμβουλευτική υποστήριξη της διευθύνουσας υπηρεσίας, Προϊσταμένης Αρχής και Κυρίου του έργου  σε 

θέματα τροποποιήσεων σύμβασης-αυξομειώσεις αντικειμένου, νέες εργασίες-, διατύπωση γνώμης επί 

αιτημάτων αναδόχου, προκαταβολές, ειδικές διαταγές, αποζημιώσεις και παραλαβή έργου . 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

Συμβουλευτική υποστήριξη στην παρακολούθηση της εξέλιξης 

των συμβάσεων έργων ΩΡΕΣ 100 40,00 4.000,00 

Συμβουλευτική υποστήριξη  επί λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΚΤΜΝΕ, 

παρατάσεων προθεσμίας, διακοπής εργασιών, διάλυσης 

σύμβασης, έκπτωσης αναδόχου,  προγράμματος ποιότητας 

έργου, ΣΑΥ και ΦΑΥ ΩΡΕΣ 100 40,00 4.000,00 

Διατύπωση γνώμης-εισηγήσεων σε θέματα διαφορών με 

ανάδοχο (υποχρεώσεις και απαιτήσεις του αναδόχου) ΩΡΕΣ 100 40,00 4.000,00 

Συμβουλευτική υποστήριξη της διευθύνουσας υπηρεσίας, 

Προϊσταμένης Αρχής και Κυρίου του έργου  σε θέματα ΩΡΕΣ 75 40,00 3.000,00 
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τροποποιήσεων σύμβασης 

          

          

ΣΥΝΟΛΟ       15.000,00 

Φ.Π.Α.24/%       3.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       18.600,00 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:  

 

1. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 2528/17-06-2021 Τεκμηριωμένο  Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ008782571. 

2. Ελήφθη η  17
η
 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 2531/17-06-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΗΞ9ΟΕΥΣ-7ΛΞ) για δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα οχτώ  χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ (€18.600,00) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,  για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων τα έτη 2021 και 2022 των Κ.Α. 61-00-0016 «Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων» 

54-00 «Χρεωστικός ΦΠΑ» για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης 

εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων και παρακολούθηση εξέλιξης των συμβάσεών τους, έως 31-

03-2022 κατά έτος ως εξής: 

 

    ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Κ.Α ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

  61-00-0016 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

  54-00 2.400,00 1.200,00 3.600,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   12.400,00 6.200,00 18.600,00 

 

 

3. Ελήφθη η  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00213/17-06-2021 για δέσμευση πίστωσης, 

που έλαβε Α.Δ.Α. ΩΥΕΞΟΕΥΣ-ΡΥΧ. 

4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 2532/17-06-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την 

επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ: 999349671, Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 

Μητροπόλεως 10, Καβάλας που έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC0087828705».  

 

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, 

καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, 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 υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την υλοποίηση εγκεκριμένων 
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συγχρηματοδοτούμενων έργων και παρακολούθηση εξέλιξης των συμβάσεών τους  με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος  στην επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 999349671, ΔΟΥ Καβάλας και στοιχεία επικοινωνίας: Μητροπόλεως 

10 Καβάλα, τηλ.: 2510 221276, έναντι του ποσού των 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., μέχρι 31-03-2022. 

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. 61-00-0016 και τον Κ.Α. 54-00 αντίστοιχα του Προϋπολογισμού 

εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

4. Η Δ.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 99/2021    
 
                 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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