
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΧΛΞΟΛΖΛ-ΗΗΞ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  24/18-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 281/2018 Θέμα: Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 4314/2014 για την τεχνική 
υποστήριξη  υλοποίησης  του  έργου  με  τίτλο:  “Water  resources 
efficiency and conservative use in drinking water supply system” 
και ακρωνύμιο WATERRESCUE το οποίο  συγχρηματοδοτείται από 
το  Διασυνοριακό  Πρόγραμμα  Συνεργασίας  Interreg  Greece  - 
Bulgaria  2014-2020  (ΣΤΟΧΟΣ  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”)  στο  οποίο  η  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  – 
Αποχέτευσης Θέρμης συμμετέχει ως εταίρος.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 
Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη 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  5341/14-12-2018  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. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Δημητρίου Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Χρυσοχόου Παύλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.  Μαρία  Κωστίκα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του 
συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα 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…»  

Ομοίως, για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 

30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 

33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για 

κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά 

έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 

του ν. 4325/2015 οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 221/2018 απόφαση του Δ.Σ. 

εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης 

έργου  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  30  παρ.  1  του  ν.  4314/2014  για  την  τεχνική 

υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Water resources efficiency and conservative use in 
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drinking water supply system” και ακρωνύμιο WATERRESCUE το οποίο  συγχρηματοδοτείται από 

το  Διασυνοριακό  Πρόγραμμα  Συνεργασίας  Interreg  Greece  -  Bulgaria  2014-2020  (ΣΤΟΧΟΣ 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”) στο οποίο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Θέρμης συμμετέχει ως εταίρος. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με την 

νομοθεσία.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  το  πρακτικό  αξιολόγησης  των 

προσφορών και τον σχετικό πίνακα μοριοδότησης των προσφορών, σύμφωνα με την 4615/05-11-

2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτό υποβλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  υποβλήθηκε  μία  (1)  προσφορά  της  Κ.  Αργυριάδου 

Ιφιγένεια του Γ. με Α.Φ.Μ. 046730106 και η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με την 

ως άνω πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 4314/2014 για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

“Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply system” και ακρωνύμιο 

WATERRESCUE  το  οποίο   συγχρηματοδοτείται  από  το  Διασυνοριακό  Πρόγραμμα  Συνεργασίας 

Interreg Greece - Bulgaria 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”) στο οποίο 

η  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  –  Αποχέτευσης  Θέρμης  συμμετέχει  ως  εταίρος  με  την  κ. 

Αργυριάδου Ιφιγένεια του Γ..  και 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. Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 

παρ.  1 του ν.  4314/2014 για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

“Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply system” και 

ακρωνύμιο WATERRESCUE το οποίο  συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα 

Συνεργασίας  Interreg  Greece  -  Bulgaria  2014-2020  (ΣΤΟΧΟΣ  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”)  στο  οποίο  η  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  –  Αποχέτευσης  Θέρμης 

συμμετέχει ως εταίρος με την κ. Αργυριάδου Ιφιγένεια του Γ. με Α.Φ.Μ. 046730106. 

2. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι αυτός όπως 

ορίζεται στην με αριθμό 4615/05-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 281/18-12-2018
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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	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

