
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/29-10-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 143/2015 Θέμα:  «Έκδοση  ακριβούς  αντιγράφου  προκήρυξης 
προκειμένου  στη  διεκπεραίωση  των  ηλεκτρονικών 
διαδικασιών  στο  Εθνικο  Συστήμα  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 

Οκτωβρίου  2015  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε  τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  3760/23-10-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με 

τις  διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί  «Κινήτρων δια την 

ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ  (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Καραμβαλάση Γεωργία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  4o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 4281/2014 « Οι διατάξεις για το ΕΣΗΔΗΣ 

εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και  

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους 

Β' του ν.4281/2014 από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς». 

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου «Οι 

αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα  

τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή  

του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη  

αξία  ίση  ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)  ευρώ,  χωρίς  να συμπεριλαμβάνεται  ο 

ΦΠΑ.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 201 παρ. 3 του ν 4281/2014 «Η ισχύς των 

άρθρων 134 έως 138 του Ν.4281/2014 (δηλαδή των άρθρων που ρυθμίζουν τα θέματα του  
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ΕΣΗΔΗΣ),  αρχίζει  ως  προς  τις  προμήθειες  και  υπηρεσίες,  όσον  αφορά  τους  φορείς  της 

Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014,  

όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το 

σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015». 

 Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι όπως συνάγεται από τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

από την 1η /10/2015  έχει την υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικά των δημοπρασιών (όταν 

το ποσό του αντικείμενου της δημοπρασίας υπερβαίνει τις 60.000€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.) μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Για  το  λόγο  ότι  απαιτείται  η  ανάρτηση  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού 

υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά (ψηφιακή υπογραφή) και προκειμένου στην ομαλή διεξαγωγή 

του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  κρίνεται  χρηστικό  να  αναρτάται  ακριβές  αντίγραφο  της 

διακήρυξης,  υπογεγραμμένο  από  εξουσιοδοτημένο  υπάλληλο  ο  οποίος  θα  διαθέτει 

ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω,  πρότεινε την έγκριση έκδοσης ακριβούς 

αντιγράφου της διακήρυξης διαγωνισμών που θα διενεργούνται  μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,  η 

οποία θα υπογράφεται  ηλεκτρονικά  (ψηφιακή υπογραφή)   από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο 

που θα διαθέτει ηλεκτρονική υπογραφή και πρότεινε την εξουσιοδότηση της κ. Κωστίκα Μαρία, 

Διευθύντρια  Διοικητικών  &  Οικονομικών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προκειμένου  αυτή  να  υπογράφει 

ηλεκτρονικά το ακριβές αντίγραφο των διακηρύξεων των διαγωνισμών που θα διενεργούνται 

μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την έκδοσης ακριβούς αντιγράφου της διακήρυξης διαγωνισμών που θα διενεργούνται 

μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

2. Την εξουσιοδότηση, της κ. Κωστίκα Μαρία, Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προκειμένου αυτή να υπογράφει ηλεκτρονικά το ακριβές αντίγραφο των 

διακηρύξεων των διαγωνισμών που θα διενεργούνται μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 143/29-10-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΒΧΛΠΟΛΖΛ-ΜΘΙ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

		2015-11-09T12:25:16+0200
	Athens




