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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 02/15-02-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 14/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης της με 

αριθμ. πρωτ. 1427/27-04-2022 σύμβασης 

για την προμήθεια υγρών καυσίμων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 15  του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

ύστερα από την υπ’  αριθμ. 444/08-02-2023 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα εννέα (9) μέλη, 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Μανίτσας Δημήτριος - Βουλτσίδης Παναγιώτης - 

Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - 

Γεωργίου Ιωάννης 

Απόντες: Καραβούζης Στυλιανός – Καζάρας Στέργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο  (-4ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για την κάλυψη των αναγκών  της ως προς την  προμήθεια πετρελαίου κίνησης και 

αμόλυβδης βενζίνης για τα υπηρεσιακά της οχήματα και τις γεννήτριες των εγκαταστάσεων μέχρι 31-12-

2022, προέβη στη σύναψη της σύμβασης του θέματος με την επιχείρηση ΣΑΠΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ έως και 

31/12/2022. Με την 239/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (ΑΔΑ: 68Ε0ΟΕΥΣ-8Ω9) εγκρίθηκε η 

παράταση της εν λόγω σύμβασης έως 28-02-2023, καθόσον υπήρχε υπόλοιπο σε λίτρα πετρελαίου 

κίνησης και βενζίνης. 
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Έως στις 08-02-2023 εξακολουθεί και παρουσιάζεται υπόλοιπο στη σύμβαση 4.685,13 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Προτείνεται η παράταση της σύμβασης έως την 30-04-2023 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την εξάντληση 

του συμβατικού ποσού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης. 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς 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. Εγκρίνει τη δεύτερη  παράταση της χρονικής διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 1427/27-04-2022 

σύμβασης με την επιχείρηση Σαππούς Σωτήριος, έως 30-04-2023 και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων ή της αξίας της.  

2. Τα λοιπά άρθρα της σύμβασης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2023    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Μανίτσας Δημήτριος  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                      

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   16-02-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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