
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

                                                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
               Δ.Ε.Υ.Α.Π.                                    του πρακτικού της με αριθμό 01/2020 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                      Συνεδρίασης       του          Διοικητικού      

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Συμβουλίου  της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου 

               ΠΑΡΟΥ                    
                                                     

Α π ό φ α σ η: 06/2020 

                                                            Π ε ρ ί λ η ψ η : Έγκριση μελέτης και όρων  

                                                            Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο:  

                                                             «Προμήθεια ημιφορτηγού με καρότσα  

                                                                              ανοιχτού τύπου» 

 

Στην Πάρο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ. 

Παροικίας, μετά από την 108/27-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό   στους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1069/80: «Περί 

λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους 

2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/19 για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 11 Συμβούλων παρόντες ήταν 11. 

               

                Π α ρ ό ν τ ε ς                                                  Α π ό ν τ ε ς 

1. Πούλιος Γεώργιος  

2. Μανωλάκη Θεοδωσία                 

3. Μαούνη Φλώρα (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8
ου

 θέματος Η.Δ.) 

4. Σάμιος Αθανάσιος                                            

5. Κονταράτος Ιωάννης (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος Η.Δ.)  

6. Πατέλης Άγγελος (Αναπλ. Μαρινόπουλου Αθανάσιου) 

7. Φωτίου Ελευθερίος 

8. Πετρόπουλος Βαζαίος 

9. Μιχαλάτος Παναγιώτης (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10
ου

 θέματος Η.Δ.) 

10. Χριστόφορος Ευστράτιος  

11. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7
ου

 θέματος 

Η.Δ.)   

 

Παρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Καραμανές Νικόλαος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου κ. Στέλλα Αυγουστίνα 

για την τήρηση των πρακτικών. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, έπειτα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

                                                                                   Εισηγητής:  κ. Ν. Καραμανές 

 

Θέμα:6
ο 
Η.Δ.   

 

Προτείνεται η έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτης καθώς και των όρων της 

διακήρυξης για την «Προμήθεια ημιφορτηγού με καρότσα ανοιχτού τύπου» που 
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συνέταξε ο κ. Γκουρογιάννης Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ και θεώρησε ο κ. 

Καραμανές Νικόλαος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc και Γενικός Διευθυντής 

της Δ.Ε.Υ.Α.Π., προϋπολογισμού 27.000,00€ πλέον ΦΠΑ και η προκήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

 Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια ενός καινούργιου ημιφορτηγού με 

καρότσα ανοικτού τύπου και τέσσερις θύρες, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη 

κάλυψη αναγκών μεταφοράς εξαρτημάτων και προσωπικού στις διάφορες βλάβες  και 

στα αντλιοστάσια της επιχείρησης. Το όχημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και θα 

διαθέτει δυνατότητα μετάδοσης κίνησης και στους τέσσερεις τροχούς για να μπορεί να 

προσεγγίσει δύσβατες περιοχές.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με βάση το νόμο 4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του 

άρθρου 327 του νόμου 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η 

ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  25/02/2020 ημέρα Τρίτη. Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/03/2020 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της επιτροπής 

διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με καταληκτική ώρα υποβολής των 

προσφορών την 11:00 π.μ. οπότε θα ξεκινήσει η διαδικασία  αποσφράγισης των 

προσφορών. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

 Προτείνεται επίσης, η δέσμευση πίστωσης ύψους 27.000,00 € σε βάρος του 

Κ.Α.Ε. 13.02.24 με τίτλο: «Αυτοκίνητα φορτηγά 24%» και η δέσμευση πίστωσης 

ύψους 6.480,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 54.00.02 με τίτλο: «ΦΠΑ Δαπανών – Εξόδων»  

του προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2020, όπου υπάρχουν οι 

εγγεγραμμένες πιστώσεις.                                             

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Καραμανέ,  έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του Ν. 1069/80: «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και 

λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» και  τις 

τροποποιήσεις αυτού με τους νόμους: 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 

4604/19 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

1) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτη καθώς και τους όρους διακήρυξης για 

την «Προμήθεια ημιφορτηγού με καρότσα ανοιχτού τύπου» που συνέταξε ο κ. 

Γκουρογιάννης Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ και θεώρησε ο κ. 

Καραμανές Νικόλαος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc και Γενικός 

Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π., προϋπολογισμού 27.000,00€ πλέον ΦΠΑ.  

2) Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/03/2020 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της 

επιτροπής διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με καταληκτική ώρα 

υποβολής των προσφορών την 11:00 π.μ. οπότε θα ξεκινήσει η διαδικασία  

αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 

είναι την  25/02/2020 ημέρα Τρίτη.  

4) Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 33.480,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις 

Κ.Α.Ε. 13.02.24 με τίτλο: «Αυτοκίνητα φορτηγά 24%» και Κ.Α.Ε. 54.00.02 με 
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τίτλο: «ΦΠΑ Δαπανών – Εξόδων» του προϋπολογισμού της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) για το έτος 2020 που 

έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 138/2019 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.  

 

   Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 06/2020 

 

 Έπειτα  από την εξάντληση και των υπολοίπων θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω.-  
                             Ο Πρόεδρος                                           Τα Μέλη 

                   Πούλιος Γεώργιος                                   Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 

       Σάμιος Αθανάσιος 

       Κονταράτος Ιωάννης 

       Πατέλης Άγγελος 

       Φωτίου Ελευθέριος 

       Πετρόπουλος Βαζαίος 

       Μιχαλάτος Παναγιώτης 

       Χριστόφορος Ευστράτιος 

                                                                               Μαούνη Φλώρα 

                                                                               Μανωλάκη Θεοδωσία 

 

Για την ακρίβεια 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Η Γραμματέας  

 

 

          Πούλιος Γεώργιος                                                        Στέλλα Αυγουστίνα 
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