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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3215/16-8-2021                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της με αριθμ. 10 /2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.] 
 
Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 16 του μηνός Αυγούστου 
έτους  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 έστειλαν  email  για την τακτική συνεδρίαση τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-
07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. 
Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 
356/14-02-2014 Τεύχος Β΄- Τροποποίηση ΦΕΚ 5098/11-12-2019 Τεύχος Β΄- την Αποφ. Δημοτικού 
Συμβουλίου Καστοριάς 164/20 ΑΔΑ:634ΡΩΕΥ-ΘΧ2 --Συγκρότηση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ], ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 3197 /12-8-2021 γραπτή πρόσκληση του  Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών 
βρέθηκαν παρόντα οκτώ [8], δηλαδή: 

Παρόντες Απόντες 

1.- Τόσκος Πέτρος , Πρόεδρος 1.- Σαλβαρίνας Ιωάννης 
2.- Αλεξανδρίδης Νικόλαος 2.- Μπότσαρης Βασίλειος 

3.- Φιλίππου Χρυσούλα 3.- Ντάκουλα - Κοσμίδου Μαρία 
4.- Φούκη -Λιάμη Αλεξάνδρα   
5.- Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου   

6.- Τελιγιωρίδης Παναγιώτης   

7.- Αλεξιάδης Κωνσταντίνος   

8.- Ψήμας Ζήσης   

 
Β. Πραγματοποιήθηκε λόγω των ημερών και της απουσίας πολλών συμβούλων, δια 

περιφοράς «αποστολή email με τις εισηγήσεις των θεμάτων - τηλεφωνική επικοινωνία σε περίπτωση 

διευκρινίσεων και αποστολή email από τα μέλη για συμφωνία για κάθε θέμα ξεχωριστά με (ναι), για 

διαφωνία με (όχι) και τον λόγο διαφωνίας ή (παρών)», προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις (οι οποίες 

επείγουν για την δημοπράτηση των έργων) για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Την συνεδρίαση, συντόνισε  ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των  

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγήθηκε ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  

 

Αποδοχή τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς» 

 
AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 133/ 2021 
 
Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την  

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής: 
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«Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς» 

Στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 36666/10-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έργο με τίτλο "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ", 

και λαμβάνοντας υπόψη το νέο πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ και σύμφωνα με την υπόδειξη του Δήμου για την 

εφαρμογή του Βιβλίου Ι στο τεύχος, καθώς και τις παρατηρήσεις της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας - Μονάδα Β2 επί των τευχών κατά τη διαδικασία της προέγκρισης δημοπράτησης (υπ' αριθμ. 

26.046_21-07-2021 αίτηση προέγκρισης δημοπράτησης της μελέτης), η Τεχνική Υπηρεσία καταθέτει 

για αποδοχή και παραλαβή των τευχών δημοπράτησης (τροποποίηση αυτών σύμφωνα με τις 

υποδείξεις) της μελέτης με τίτλο: «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς» τα 

οποία είναι τα κάτωθι:  

 

 

 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 Περίληψη Διακήρυξης  

 Προεκτίμηση αμοιβής  

 Προϋπολογισμός μελέτης  

 Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Σχέδιο σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης  

 Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης  

 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

 

Προτείνει προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς να αποδεχτεί και παραλάβει τα ανωτέρω παραδοτέα τεύχη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την μελέτη με τίτλο: «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 

ΔΕΥΑ Καστοριάς» 

 

Μετά την παρούσα απόφαση η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και ο Δήμος Καστοριάς θα προχωρήσουν όπως 

ορίζεται και στην προγραμματική σύμβαση, στην ανοικτή διαδικασία δημοπράτησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 

την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ 

Καστοριάς», Εκτιμώμενης αξίας 200.160,43 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  

 

Και κάλεσε ο κ. Πρόεδρος, το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

 

1. Την παραπάνω εισήγηση. 

2. Την υπ' αριθμ. 01/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με τίτλο: «Υλοποίηση Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς»  

3. Τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης της μελέτης   

4. Την υπ' αριθμ. 36666/10-11-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

για το έργο με τίτλο "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ". 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

6. Την με αρ. 64233/09-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

7. Την υπ' αριθμ. 26.046_21-07-2021 αίτηση προέγκρισης δημοπράτησης της μελέτης.  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Εγκρίνει, αποδέχεται και παραλαμβάνει τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: 

«Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς»  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 133 /21 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ    ΜΕΛΗ 

   

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

  ΦΟΥΚΗ -ΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

  ΨΗΜΑΣ ΖΗΣΗΣ 

  ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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