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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2755/15-7-2022                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
Από το πρακτικό της με αριθμ. 9 /2022 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 15 του μηνός Ιουλίου 
έτους  2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 συνήλθαν σε έκτακτη 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. 2740 /14-7-2022 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 δέκα [10], δηλαδή: 

Παρόντες Απόντες 

1.- Τόσκος Πέτρος, Πρόεδρος 1.- Τελιγιωρίδης Παναγιώτης 

2.- Αλεξανδρίδης Νικόλαος   

3.- Φιλίππου Χρυσούλα   

4.- Σαλβαρίνας Ιωάννης   

5.- Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα   

6.- Μπότσαρης Βασίλειος   

7.- Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου   

8.- Ντάκουλα - Κοσμίδου Μαρία   

9.- Ψήμας Ζήσης   

10.- Αλεξιάδης Κωνσταντίνος   

 
Β. Έλαβαν γνώση ο Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής  

και ο Θεόδωρος  Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ  της ΔΕΥΑΚ 

          Την ανταλλαγή email επιμελήθηκε, ο Κυριάκος Ρόντσης υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των  

πρακτικών.     

                Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, και αφού έλαβε υπόψη τα email των 
Μελών, αποφάσισαν όπως παρακάτω. 

 
ΘΕΜΑ :  

Κατακύρωση πρακτικού και επανάληψη διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 

Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022»  
 
AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119 / 2022 

Εισηγούμενος το θέμα, ο κ. Διευθυντής θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ τα κάτωθι:  

1. την υπ’ αρ. 2300/10-06-2022 106
η
 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, ΑΔΑ: ΩΧΛΦΟΡΘ2-ΦΑ1, με θέμα: Έγκριση της 

μελέτης και των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022», με την 
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οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης για την: «Προμήθεια καυσίμων», τα 

οποία είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  

2. εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Εθνικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά την 

«Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022», προϋπολογισμού 57.165,79 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 70.885,58 € 

(συμ/νου ΦΠΑ 24%). Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του 

δημοπρατούμενου αντικειμένου, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων. 

3. εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας,  

4. ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30-06-2022 ώρα 15.00 μμ και ημερομηνία αποσφράγισης 

των δικαιολογητικών η 07-07-2022 και ώρα 10.00 πμ. και 

5. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τους:  

α) τις διατάξεις του Ν 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

β) τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας», όπως ισχύει  

γ) τις διατάξεις των άρθρων 235,264 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύουν  

δ) τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10- 2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως ισχύουν  

ε) τις διατάξεις των κατευθυντήριων οδηγιών 19/3015/8-5-2017 και 19/29-1-2018 (2η έκδοση) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. όπως 

ισχύουν  

στ) Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΚ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την 

εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ010612956»  

ζ) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 174/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Τ5ΟΡΘ2-8ΡΣ),   

η) την διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022»  

θ) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,  

ι) τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Καστοριάς, για Προμήθεια καυσίμων  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

1. κηρύσσουν το διαγωνισμό που διεξήχθη για την «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022», με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30-06-2022 ώρα 15.00 μμ και ημερομηνία αποσφράγισης 

των δικαιολογητικών η 07-07-2022 και ώρα 10.00 πμ. άγονο,  

2. αποφασίζουν την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 

2022»,  

3. εγκρίνουν την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022», τα οποία είναι σύμφωνα με τα πρότυπα 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προϋπολογισμού 57.165,79 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 70.885,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α 24%.,  

4. εγκρίνουν τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Εθνικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που 

αφορά την «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022», προϋπολογισμού 57.165,79 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

ή 70.885,58 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%). Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι 

προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση 

υγρών καυσίμων,  

5. ορίζουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 04-08-2022 ώρα 15.00μμ και 

ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών την Πέμπτη 11-08-2022 και ώρα 10:00πμ.  
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6. οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία στην Ελληνική γλώσσα 

και σε ηλεκτρονικό φάκελο.  

7. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την έκδοση περίληψης Προκήρυξης. 

8. Ορίζουν στην Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης (διεξαγωγής διαγωνισμού προμήθειας - 

παροχής υπηρεσιών) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων 

Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022» τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς: 

1. Διαμαντόπουλος Παναγιώτης, Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

2. Μπέντος Θεόδωρος, Προϊστάμενος Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

3. Ρόντσης Κυριάκος, υπάλληλος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

9. Ορίζουν στην Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 2022» τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. 

Καστοριάς: 

1. Νικολοπούλου Σταυρούλα   

2. Βασιλείου Χρήστος   

3. Αλεξιάδης Κωνσταντίνος 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 119/22 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ    ΜΕΛΗ 

   

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

  ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΦΟΥΚΗ -ΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

  ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

  ΝΤΑΚΟΥΛΑ - ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

  ΨΗΜΑΣ ΖΗΣΗΣ 

  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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