
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  13/18-05-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 123/2021 Θέμα: «Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  ΣΤΟN  ΑΞΟΝA  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
«Περιβάλλον»  με  τίτλο:  «Παρεμβάσεις  και  δράσεις 
βελτίωσης  της  διαχείρισης  ενέργειας  και  αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης 
υδάτων και λυμάτων»».

Στη  Θέρμη,  σήμερα  18  Μαΐου  2021  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00  π.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με 

την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’ 

αριθμ.  2122/14-05-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα 

σύμβουλο χωριστά  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου 4  παρ.  2  του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 

Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης
4. Δημήτριου Δημήτριος 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Παπαδάκη Αθηνά
6. Καρκαλή Μαρία
7. Λιόλιος Αντώνιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…». 

Ακολούθως, είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της και εφόσον 

λήφθηκαν  υπόψη:  Α) η  πρόσκληση  ΑΤ03,  με  αρ.  πρωτ.  14574/24-07-20  στο  πρόγραμμα 

Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  στον  Άξονα 

Προτεραιότητας  «Περιβάλλον»  με  τίτλο  «Παρεμβάσεις  και  δράσεις  βελτίωσης  της  διαχείρισης 

ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 

λυμάτων», η με αρ πρωτ. 22723/11-12-201η Τροποποίηση της πρόσκλησης ΑΤ03η με αρ. πρωτ. 

ΑΔΑ: ΨΤΝΥΟΛΖΛ-ΓΞΦ



5442/29-03-21 2η Τροποποίηση της πρόσκλησης ΑΤ03 και  η με αρ.  πρωτ.  6561/13-04-21 3η 

Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ03.

Β)  Το γεγονός  ότι  οι  Δήμοι,  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ)  και  οι 

Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Χώρας, συγκαταλέγονται στους δυνητικούς δικαιούχους 

για  το  σύνολο  των  δράσεων.  Γ) Το  άρθρο  5  της  Πρόσκλησης  ΑΤ  03,  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ:«…Για  τις  προμήθειες,  τεκμηρίωση  του 

προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί Πρακτικό Επιτροπής  

Διερεύνησης  Τιμών  συνοδευόμενο  από  Πίνακα  προσδιορισμού  μέσων τιμών  υλικών  ή/και  από 

σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο  

ή τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται.»

«-- Στην περίπτωση εξοπλισμού (επιλέξιμου και μη), απαιτούνται τα αποτελέσματα της έρευνας  

αγοράς και η σχετική τεκμηρίωση.»

Δ) Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  προτίθεται  να  υποβάλλει  αίτημα  χρηματοδότησης  στο 

πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης 

της  διαχείρισης  ενέργειας  και  αξιοποίηση  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  στις  υποδομές 

διαχείρισης  υδάτων  και  λυμάτων»  και  πιο  συγκεκριμένα  στην  Πρόσκληση  ΑΤ03,  με  τίτλο 

«Παρεμβάσεις  και  δράσεις  βελτίωσης  της  διαχείρισης  ενέργειας  και  αξιοποίηση  Ανανεώσιμων 

Πηγών  Ενέργειας  στις  υποδομές  διαχείρισης  υδάτων  και  λυμάτων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης», 

σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  χρηματοδότησης  όπως  αυτοί  αποτυπώνονται 

καθώς  και  το  γεγονός  ότι  ο  προϋπολογισμός  της  πρότασης  θα  διαμορφωθεί  μετά  την 

ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής διερεύνησης τιμών και ανάλογα με την διαθεσιμότητα 

των υπό προμήθεια ειδών στην αγορά.

π ρ ο τ ε ί ν ε τ ε  η λήψη απόφασης σχετικά με : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τον 

προσδιορισμό των μέσων τιμών και την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των προς προμήθεια 

ειδών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή πράξης της ΔΕΥΑΘ στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  ΣΤΟN  ΑΞΟΝA 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Περιβάλλον»  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ:  «Παρεμβάσεις  και  δράσεις  βελτίωσης  της 

διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης 

υδάτων και λυμάτων», αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του κάτωθι πίνακα:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πασχαλίδου Παρθένα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Πασιά Θεοδώρα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Μανουσαρίδου Ελένη ΔΕ  Οικονομικού 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Καραμβαλάση Γεωργία ΤΕ Διοικητικού 
Γεωργακούδης Κωνσταντίνος ΠΕ Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντινίδης Πέτρος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τις  κείμενες  διατάξεις,  κάλεσε  το 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΑΔΑ: ΨΤΝΥΟΛΖΛ-ΓΞΦ



Το Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη του την σχετική 

εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τον προσδιορισμό των μέσων τιμών και 

την  τεκμηρίωση  του  προϋπολογισμού  των  προς  προμήθεια  ειδών,  προκειμένου  να  καταστεί 

δυνατή  η  υποβολή  πράξης  της  ΔΕΥΑΘ  στο  πρόγραμμα Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ:  «Παρεμβάσεις  και  δράσεις  βελτίωσης  της  διαχείρισης  ενέργειας  και  αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», αποτελούμενη 

από τους υπαλλήλους του κάτωθι πίνακα:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πασχαλίδου Παρθένα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Πασιά Θεοδώρα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Μανουσαρίδου Ελένη ΔΕ  Οικονομικού 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Καραμβαλάση Γεωργία ΤΕ Διοικητικού 
Γεωργακούδης Κωνσταντίνος ΠΕ Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντινίδης Πέτρος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13, απόφαση 123/18-05-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΨΤΝΥΟΛΖΛ-ΓΞΦ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

		2021-05-19T11:09:58+0300
	Athens




