
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

              Δ.Ε.Υ.Α.Π.                                         του πρακτικού της με αριθμό 05/2023 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       Συνεδρίασης       του          Διοικητικού      

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

                ΠΑΡΟΥ   

 

Α π ό φ α σ η: 34/2023 

                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η: Έγκριση τευχών  

                                                                     δημοπράτησης για τον ανοιχτό  

                                                                     διαγωνισμό παροχής τεχνικών και λοιπών  

                                                                     συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω  

                                                                     των ορίων με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος  

                                                                     υποστήριξης της Υπηρεσίας  για την  

                                                                     εκτέλεση του έργου: «Επέκταση  

                                                                     Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας  

                                                                     Πάρου» προϋπολογισμού: 141.750,00 €,  

                                                                     υποέργο του εγκεκριμένου από το  

                                                                     επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Αναβάθμιση,  

                                                                     επέκταση και εκσυγχρονισμός  

                                                                     εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  

                                                                     και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου  

                                                                     νερού» στον  άξονα προτεραιότητας 1.4:  

                                                                     «Αειφόρος χρήση των πόρων,  

                                                                     ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή  

                                                                     και διατήρηση της βιοποικιλότητας της  

                                                                     πρόσκλησης ΤΑ- 01 ο οποίος  

                                                                     συγχρηματοδοτείται  από το Ταμείο  

                                                                     Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

                                                                       

Στην Πάρο, σήμερα 01 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη 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, έπειτα από την 758/24-02-2023 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 8, εκ των οποίων 

5 παρευρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και 3 συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

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

 
1. Πούλιος Γεώργιος                                                      Μαούνη Φλώρα 

2. Χριστόφορος Ευστράτιος                                          Πετρόπουλος Βαζαίος                                               

3. Μανωλάκη Θεοδωσία                                                Μαρινόπουλος Αθανάσιος 

4. Κονταράτος Ιωάννης   

5. Πιερτζοβάνης Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης)   

6. Σάμιος Αθανάσιος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) 
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7. Μιχαλάτος Παναγιώτης  

8. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα (Μέσω τηλεδιάσκεψης)  

  

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:3ο  Η.Δ.  

 

      Με την υπ’ αριθμό 32/2023 (ΑΔΑ:ΨΒΕ7ΟΡΓΠ-2ΒΙ) το ΔΣ της ΔΕΥΑ Πάρου 

αποδέχθηκε τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Επέκταση της Δυναμικότητας 

της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου» από το πρόγραμμα: «Αναβάθμιση, επέκταση και 

εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένου νερού» της Δράσης: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε 

επιλεγμένες πόλεις» και τον  άξονα προτεραιότητας 1.4: «Αειφόρος χρήση των πόρων, 

ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της 

πρόσκλησης ΤΑ-01 ο οποίος συγχρηματοδοτείται  από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19.01.2023 απόφαση του 

υπουργού ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΨΛΦ94653Π8-4ΧΤ). 

Το δεύτερο υποέργο της εν λόγω πράξης είναι η παροχή τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης της 

Υπηρεσίας  για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας 

Πάρου». Λόγω της εξειδίκευσης του φυσικού αντικειμένου του  έργου: «Επέκταση 

Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου», κρίνεται αναγκαία η συνδρομή ενός 

έμπειρου και εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου, που να διαθέτει στελέχη με 

ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε να αποτελεί 

εχέγγυο για την άρτια και απρόσκοπτη κατασκευή του έργου. 

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) περιλαμβάνουν συνοπτικά: 

➢ Εργασίες με την υπογραφή της νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του Τ.Σ. 

➢ Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του κυρίως έργου 

➢ Εργασίες μετά τη δημοπράτηση και κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής 

λειτουργίας 

Η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έχει 

προϋπολογισμό 141.750,00€. 

Προτείνεται η έγκριση των τευχών δημοπράτησης της παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και η προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του νόμου 4412/2016 

και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής των προσφορών είναι η 24/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί τη 31/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

             Προτείνεται επίσης, η πολυετής δέσμευση πίστωσης ύψους 47.250,00€ σε 
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βάρος του Κ.Α. 15.02.60 «Επέκταση της Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου», 

καθώς και 11.340,00€ σε βάρος του Κ.Α. 54.00.02 «ΦΠΑ εξόδων-δαπανών» του 

προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2023 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμό 127/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. 

Πάρου καθώς και για τα έτη 2024-2025 η δέσμευση του ποσού του 47.250,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 15.02.60 «Επέκταση της Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου», 

καθώς και 11.340,00€ σε βάρος του Κ.Α. 54.00.02 «ΦΠΑ εξόδων-δαπανών», 

αντίστοιχα. 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

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

άρθρου 4 του νόμου 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 έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

1) Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την παροχή τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης της 

Υπηρεσίας  για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας 

Πάρου» για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 141.750,00€.  

2) Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του 

νόμου 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Ο διαγωνισμός θα 

πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών είναι η 24/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 31/03/2023, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11:00 π.μ. 

3) Εγκρίνει την πολυετή δέσμευση πίστωσης ύψους 47.250,00€ σε βάρος του Κ.Α. 

15.02.60 «Επέκταση της Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου», καθώς και 

11.340,00€ σε βάρος του Κ.Α. 54.00.02 «ΦΠΑ εξόδων-δαπανών» του προϋπολογισμού 

της Επιχείρησης για το έτος 2023 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει 

εγκριθεί με την υπ’ αριθμό 127/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου καθώς και για 

τα έτη 2024-2025 η δέσμευση του ποσού του 47.250,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.02.60 

«Επέκταση της Δυναμικότητας της ΕΕΛ Νάουσας Πάρου», καθώς και 11.340,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 54.00.02 «ΦΠΑ εξόδων-δαπανών», αντίστοιχα. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 34/2023 

 

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

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω.- 
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                             Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη 

 

                                                                                         Χριστόφορος Ευστράτιος 

                       Πούλιος Γεώργιος                                    Μανωλάκη Θεοδωσία  

            Μιχαλάτος Παναγιώτης 

            Σάμιος Αθανάσιος 

            Σαρρή-Παπακυρίλλου Θ. 

                                                                                         Πιερτζοβάνης Κωνσταντίνος 

                                                                                         Κονταράτος Ιωάννης  

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                  

Για την ακρίβεια 

 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Η Γραμματέας  

 

 

        Πούλιος Γεώργιος                                                          Στέλλα Αυγουστίνα 
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