
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  10/18-05-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 126/2018 Θέμα:  Παράταση του χρόνου σύμβασης  ανάθεσης εργασιών 

εναρμόνισης  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  τον  Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό (gdpr).

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 18 Μαΐου 

2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.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’  αριθμό  1900/14-05-2018  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 επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.
Δημητρίου Δημήτριος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Σαμαράς Σωκράτης
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και πρότεινε 

να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία στην 

παρούσα συνεδρίαση καθώς α) το 1ο θέμα αφορά δικαστική απόφαση και κρίνεται  αναγκαία η 

λήψη σχετικής απόφασης περί της άσκησης ή μη περαιτέρω νομικών ενεργειών και β) για το 2 ο 

θέμα  κρίνεται  αναγκαία  η  συζήτηση του για  το  λόγο  ότι  υπάρχει  αίτηση  περί  παράτασης  του 

χρόνου  παράδοσης  του  τελικού  παραδοτέου  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  του  Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού GDPR.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση…» 
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Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 1978/17-05-2018 αίτημα της εταιρείας 

SIEBEN ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Α.Ε  (SIEBEN 

NORTH)προκειμένου στην παράταση της με αριθμό 1205/28-03-2018 σύμβασης εργασιών σχετικά 

με την  εναρμόνιση της ΔΕΥΑ Θέρμης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (gdpr), λόγω του αυξημένου 

αριθμού αποδεκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τον αρχικά εκτιμηθέντα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή του αιτήματος και την παράταση της με 

1205/28-03-2018 σύμβασης μέχρι την 11η-06-2018 και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Παρατείνει την με αριθμό 1205/28-03-2018 σύμβαση εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

με  την  εταιρεία SIEBEN ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Α.Ε 

(SIEBEN NORTH) που  αφορά  στην   εναρμόνιση  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  με  τον  Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό  (gdpr)  μέχρι  την  11η/06/2018 για  τους  λόγους  που εκτέθηκαν  στο  εισηγητικό 

μέρος της παρούσας.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο10 απόφαση 126/18-05-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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