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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 9/15-04-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 80/2021

Θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 36/21 μελέτης, τεχνικών
προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο :
“Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης”»

Στη Θέρμη, σήμερα 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη 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.
1591/09-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο
χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις 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 οκτώ
(8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδάκη Αθηνά (συμμετείχε κατά την έναρξη
του 7ου θέματος)
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3.
Ιωσηφίδης Ιωάννης
3. Κουσούλης Γεώργιος
4.
Δημήτριου Δημήτριος
5.
Χατζηδημητρίου Φανή
6.
Καρκαλή Μαρία
7.
Γαντάς Σπυρίδων
8.
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.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν πέντε θέματα εκτός της ημερήσιας
διάταξης τα οποία αφορούν α) την έγκριση της υπ. αρ. 36/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών
δημοπράτησης, με τίτλο : “Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης”. Η συζήτηση του θέματος
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα, στην συνέχεια, υποβολής πρότασης
επιχορήγησης στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», β) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχής
των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης
Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,πρόσκληση ΑΤ12- για την πράξη «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης». Η συζήτηση του
θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να υποβάλλει το συντομότερο δυνατό την πρόταση στο
ανωτέρω πρόγραμμα, γ) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 31/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται
αναγκαία προκειμένου να εκκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία θα διενεργηθεί με
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συνοπτικό διαγωνισμό, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν ελλείψεις του είδους στην υπηρεσία
λαμβανομένου υπόψη των αργιών του Πάσχα αλλά και του γεγονός ότι υπάλληλοι της Επιχείρησης απασχολούνται
με τηλεεργασία γεγονός που καθυστερεί τις διαδικασίες, γ) ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)». Η συζήτηση του
θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς εκ παραδρομής παραλήφθηκε κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης και αφετέρου
θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάθεσης ώστε να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην επιχείρηση,
ε) Παράταση εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά στην Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας
– προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2020 καθώς εκ παραδρομής δεν έχει συζητηθεί και θα
πρέπει να διασφαλιστεί άμεσα η υλοποίηση της καθώς αφορά εργατικές παροχές.
Εγκρίνεται

ο μ ό φ ω ν α η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1 ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα
μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο
διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε
θέμα που αφορά στην επιχείρηση…». Ομοίως, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρ.1 του
Ν.1069/80 παρ.1 « Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: ….γ)
τη

μελέτη,

κατασκευή,

συντήρηση,

εκμετάλλευση,

διοίκηση

και

λειτουργία

των

έργων

υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης,
δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών
αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β' , καθώς και μονάδων
επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής
αρμοδιότητάς τους. ….». Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5
του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών,
έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».
Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι στα πλαίσια μείωσης του κόστους της κινητικότητας των οχημάτων
της Δ.Ε.Υ.Α., τόσο σχετικά με το κόστος λειτουργίας όσο και με το κόστος συντήρησης και
επισκευής αλλά και προκειμένου στη συμβολή περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κρίνεται
επιβεβλημένη η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών την από 12-04-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία «..Λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αρ. 36/21μελ. της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων
οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης», προϋπολογισμού 445.144,00€πλέον ΦΠΑ24% ήτοι 106.834,56€,
συνολικά 551.978,56€, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των
τευχών Δημοπράτησης, και περιλαμβάνει:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ VAN ΚΛΕΙΣΤΟΥ
2
ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙ
Α
2
1

ΤΕΜΑΧΙ
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Α
1

Α
3

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ)
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ 22KW

ΤΕΜΑΧΙ
Α
3

Καλείται το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης:
Α.

της

μελέτης,

των

Τεχνικών

Προδιαγραφών,

των

Τευχών

Δημοπράτησης

της

υπ.

αρ.36/21μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»,
προϋπολογισμού 551.978,56€.
Β. καθορισμός του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων
οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα
διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr), με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής για κάθε τμήμα ξεχωριστά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές
εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1.

Εγκρίνει την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές τα Τεύχη Δημοπράτησης της υπ. αρ.

36/21 μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»,
προϋπολογισμού 551.978,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

2.

Εγκρίνει καθορισμό του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια

Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gr), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για κάθε τμήμα ξεχωριστά και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 όπως ισχύει.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9, απόφαση 80/15-04-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

