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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  25
ης

-10-2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 177 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 25
η
 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, κατόπιν έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, που από 18/10/2018 ημέρα Πέμπτη επιδόθηκε σε κάθε 

μέλος του χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/1980. 

Επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6), δηλαδή: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μήτσης  Σωτήριος  –   Πρόεδρος Δ.Σ.        1. Μονάχου Αικατερίνη 

2. Λώλης Ηλίας                   

3.  Νικολάου Ανδρέας 

4. Κιτσάτης Κων/νος 

5. Ευστρατίου Μιχαήλ 

6. Κολιούσης Γεώργιος  

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κ. Κυριακή Τσίπη, 

γραμματέας του ΔΣ. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση της 

υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», 

Πρόσκληση ΙΙ 

Στα πλαίσια της υπ. αρ. 18341/10-5-2018 Πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την 

υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας 

«Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», 

µε τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 

βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΗ 

οµόφωνα αποφασίζουν 

1. την έγκριση της μελέτης, των τευχών και των όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση 

της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας», 

2. την υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ 

Ηγουμενίτσας» µε υποέργα  

α) «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας», 

β) «Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας», 

γ) «Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» 

στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, υπ’αρ. 18341/10-5-2018 

Πρόσκληση ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και 

ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», µε τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων 
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για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών 

υδάτων και των ακτών κολύμβησης»,  

2. τον ορισµό του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΗ, κ. Σωτήριου Μήτση, ως νόµιµου 

εκπροσώπου της ∆ΕΥΑΗ, για την υπογραφή του αιτήµατος χρηµατοδότησης της ανωτέρω πράξης, 

3. τον ορισµό του ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑΗ, κ. Ιωάννη Γεωργόπουλου ως υπεύθυνου για την κατάθεση του 

ανωτέρω αιτήµατος και των συνηµµένων στοιχείων αυτού, στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και 

4. τη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 13022 (ΦΕΚ 1377Β 24-4-

2018), μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης. 

 

 

Ηγουμενίτσα  25 / 10 / 2018 

   Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

    

     Σωτήριος  Γ.  Μήτσης        

     Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας 

 

ΑΔΑ: ΨΥΡΦΟΡ8Μ-2Ψ1


		2019-12-23T12:03:30+0200
	Athens




