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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 13/31-08-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης 156/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών 

στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο “Επέκταση της 

προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος 

τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης 

διαρροών των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θάσου”, για την υποβολή πρότασης στον κωδικό 

Πρόσκλησης ΤΑ-01 του ΥΠΕΝ Ταμείο Ανάκαμψης 

Αναγνωριστικό 16850.                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 31  του μηνός Αυγούστου του έτους 2022  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. 3389/23-08-2022 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 υπάρχει η νόμιμη απαρτία, (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  

συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Γκάγκος Αλέξανδρος - 

Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος -   

Σουρίνης Ιωάννης, Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο και μοναδικό τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την με 

κωδικό ΤΑ-01  Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Αναγνωριστικό 16850, Πυλώνας 
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Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην 

κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας καλούνται μεταξύ άλλων και οι Δ.Ε.Υ.Α.  να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την κατασκευή 

έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας 

ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση 

δράσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες: 

 
1. Υποδομές παροχής νερού 

2. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυο ύδρευσης 

3. Ψηφιακοί μετρητές νερού  

4. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.  Θάσου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η πράξη με 

τίτλο «Επέκταση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και 

ανίχνευσης διαρροών των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου» στην ανωτέρω Πρόσκληση ΤΑ-01 

Αναγνωριστικό 16850 του Ταμείου Ανάκαμψης του ΥΠΕΝ.  

 

Αναπόσπαστο στοιχείο του αιτήματος χρηματοδότησης αποτελεί και ο ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών με 

απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του δικαιούχου, η οποία θα καταστρώσει το σχετικό Πρακτικό 

Επιτροπής διερεύνησης τιμών συνοδευόμενο από πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών (από τουλάχιστον 

τρεις προμηθευτές, ανά περίπτωση), ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά 

φυλλάδια. Ο δικαιούχος καλείται να διερευνήσει και τους τιμοκαταλόγους των οίκων κατασκευής του. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1069/1980 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την 

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. 

 

Επίσης, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων, της ανωτέρω πρόσκλησης,  σε περιπτώσεις 

προμηθειών, είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού.  

 

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος εισηγείται  τον ορισμό Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης της 

Δ.Ε.Υ.Α  Θάσου, προτείνοντας  τους παρακάτω υπαλλήλους ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη 

συγκρότηση της υπόψη Επιτροπής: 

 

1.  Μπουδούρη Αικατερίνη, Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, Πρόεδρο  της Επιτροπής, τακτικό μέλος, με 

αναπληρωματικό τον Μπακιρτζή Κωνσταντίνο, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικό. 

2. Χατζηγεωργίου Παναγιώτα Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, τακτικό μέλος της Επιτροπής, με 

αναπληρωματικό τον Σαλονικιό Χαράλαμπο, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικό και 

3. Καζάρα Στέργιο, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικό, τακτικό μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωματικό τον 

Τσένη Γεώργιο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό   

 

Υποχρέωση και καθήκον της ανωτέρω Επιτροπής είναι να προσκομίσει : 

 

1. Πρακτικό διερεύνησης τιμών  

2. Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών  

3. Σχετικές προσφορές ή/και τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια και τιμοκαταλόγους των 

οίκων κατασκευής του αιτούμενου εξοπλισμού  από τουλάχιστον τρεις προμηθευτές.  

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για τη λήψη απόφασης. 

 

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 

 

 Συγκροτεί την Επιτροπή διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «Επέκταση της προμήθειας 

και εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων 

ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α Θάσου» για την υποβολή πρότασης στον κωδικό Πρόσκλησης ΤΑ-01 του ΥΠΕΝ 

Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 16850 με τους παρακάτω υπαλλήλους της Επιχείρησης: 

   

1. Μπουδούρη Αικατερίνη, Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, Πρόεδρο  της Επιτροπής, τακτικό μέλος, με 

αναπληρωματικό τον Μπακιρτζή Κωνσταντίνο, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικό. 

2. Χατζηγεωργίου Παναγιώτα Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, τακτικό μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωματικό 

τον Σαλονικιό Χαράλαμπο, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικό και 

3. Καζάρα Στέργιο, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικό, τακτικό μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωματικό τον Τσένη 

Γεώργιο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό   

 

 Υποχρέωση και καθήκον της ανωτέρω Επιτροπής είναι να προσκομίσει : 

 

1. Πρακτικό διερεύνησης τιμών  

2. Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών  

3. Σχετικές προσφορές ή/και τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια και τιμοκαταλόγους των οίκων 

κατασκευής του αιτούμενου εξοπλισμού  από τουλάχιστον τρεις προμηθευτές.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης    

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   01-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου       

 

       Μανίτσας Κωνσταντίνος                 
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