
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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. 286/2018 Θέμα:  Παράταση  της  σύμβασης  με  τίτλο:  Συντήρηση  και 

απόφραξη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 2017.

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 

έκτακτη  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 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό 

Συμβούλιο:… αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, για το λόγο ότι η με αριθμό 6425/27-12-2017 

σύμβαση  των  εργασιών  με  τίτλο:  "Συντήρηση  &  απόφραξη  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας 

Λυμάτων Θέρμης 2017"  λήγει την 27η /12/2018  αλλά δεν έχει εξαντληθεί το ποσό ανάθεσης 

κρίνεται  αναγκαία  η  παράταση  της  σύμβασης  για  χρονική  διάρκεια  τριών  μηνών ή και  μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ανάθεσης(υπόλοιπο 9.500,00€).

 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, τις ισχύουσες διατάξεις.
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Παρατείνει την με αριθμό 6425-27.12.2017 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: " Συντήρηση & 

απόφραξη  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Θέρμης  2017",  η  οποία λήγει  την 

27η/12/2018, για χρονική διάρκεια τριών μηνών ή και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού 

ανάθεσης λόγω μη εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ανάθεσης(υπόλοιπο 9.500,00€). 

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 286/18-12-2018
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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