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    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 
 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  ∆.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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 12/08-09-2021 τακτικής, µέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 
 
 

Αρ. Απόφασης 141/2021 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την 

παροχή υπηρεσιών ανανέωσης πιστοποιητικών 

ψηφιακής υπογραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».        

                       
 

Στο Λιµένα Θάσου σήµερα στις 08 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και 

ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθµ. 

4051/03-09-2021 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. 

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
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 εννέα (9) µέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουµανής Γεώργιος 

– Μαλλιαρός Σωτήριος -  Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαµπρινίδης Λάµπρος – Ζαµπέκος Παναγιώτης 

Απόντες:  Στάµος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωµα ψήφου η Γενική ∆ιευθύντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το τέταρτο  -4ο-   τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

ανέφερε  τα εξής: 
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Η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. προκειµένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και πιστοποιηµένη ηλεκτρονική επικοινωνία του 

προσωπικού της επιχείρησης και συγκεκριµένα δύο εκ των υπαλλήλων της για τους οποίους έχουν λήξει τα 

πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, προτίθεται να προβεί σε επιλογή παρόχου για την ανανέωση των 

πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής, ,  όπως ορίζεται από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού ∆ηµοσίου του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η εκκίνηση της διαδικασίας ανανέωσης 

της ψηφιακής υπογραφής των δύο υπαλλήλων έγινε µέσω της πύλης www.ermis.gov.gr και συνεχίστηκε, όπως 

ορίζει η διαδικασία, µέσω του ΚΕΠ ∆ήµου Θάσου. Για την ολοκλήρωση της ανανέωσης των ψηφιακών 

πιστοποιητικών, απαιτείται η εγκατάσταση της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης, η προετοιµασία του web 

browser και η εγκατάσταση του λογισµικού από εξειδικευµένο προσωπικό.  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

2 Τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης πιστοποιητικών ΤΜΧ 2 30,00 60,00 

            

            

  ΣΥΝΟΛΟ       60,00 

  ΦΠΑ 24%       14,40 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       74,40 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες: 

 

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  από τη Γενική ∆ιευθύντρια της 

Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τµήµα προµηθειών για τη διαδικασία. 

2. Κατατέθηκε το µε αρ. πρωτ. 4043/03-09-2021 Τεκµηριωµένο Πρωτογενές αίτηµα που έλαβε Α∆ΑΜ: 

21REQ009152438. 

3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00253/03-09-2021 για δέσµευση πίστωσης ποσού 

60,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (Α∆Α:6Ω316ΟΕΥΣ-ΕΑΑ) 

4. Απεστάλη η µε αρ. πρωτ. 4044/03-09-2021 πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς προς στην 

εταιρία  OPTIS A.E.  που έλαβε Α∆ΑΜ: 21PROC009152518.  

5. Υπεβλήθη η µε αρ. πρωτ. 4092/037-09-2021 οικονοµική προσφορά της εταιρίας  OPTIS A.E.  , για το 

ποσό των 60,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για την παροχή της υπηρεσίας.  

 

Παρακαλώ  για τη λήψη της απαιτούµενης 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 ∆ιοικητικό 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  
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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 παροχή υπηρεσιών ανανέωσης πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής, µε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης των υπηρεσιών ανανέωσης πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής στην εταιρία 

OPTIS S.A., µε ΑΦΜ 998935430, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και στοιχεία επικοινωνίας: ∆/νση Παναγίας 

Μαρµαριωτίσσης 3 & Ρήγα Φεραίου, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6851300, έναντι του ποσού των 60,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., µέχρι 17-09-2021. 

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-03-0001 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισµού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2021. 

4. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που συστάθηκε σύµφωνα µε την 184/2020 

Απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής του αντικειµένου της σύµβασης 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021».  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 141/2021    

 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                                    Κουτσουµανής Γεώργιος 
                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 
                                                                                                    Λαµπρινίδης Λάµπρος 
                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                                    Ζαµπέκος Παναγιώτης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
        Ακριβές  Απόσπασµα                                           
          Θάσος   08-09-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                            
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