
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/27-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 304/2018 Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Δεκεμβρίου  2018  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00  π.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 5468/20-12-2018 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 έξι  (6), 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. Χρυσοχόου Παύλος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. 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  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 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016   «5.Το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή  

του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση  

για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».

 Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη των μελών εισήγηση της  αρμόδιας  επιτροπής 

παλαβής εργασιών σύμφωνα με την οποία εισηγείται την καλή εκτέλεση των κάτωθι εργασιών και 

την  οριστική  παραλαβή  τους  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  219  του  ν. 

4412/2016.
A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ. ΠΟΣΟ 

ΜΕΦ.Π.Α.
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ΑΔΑ: 6Ε33ΟΛΖΛ-ΛΩΗ



1

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΔ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ -ΔΔ ΛΑΚΙΑΣ-ΔΔ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΔΔ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ-ΔΔ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΔΔ ΣΟΥΡΩΤΗΣ-

ΔΔ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε

ΑΔΣ 84/2017 100 ,,,,,,,,,€

2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 5208/07-12-2018 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΔΣ 260/2018 438 ,,,,,,,,,€

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.-
ΜΠΟΥΛΣΟΥΡΑΝΗ Ζ. ΙΚΕ ΑΠ 60/2018 57 ,,,,,,,,,€

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΠ 109/2018 558 ,,,,,,,,,€

  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  διατάξεις  του   άρθρ.5  του  Ν.  1069/80   και  τις  διατάξεις  του  ν 

4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει  τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εργασιών όπως υποβλήθηκαν από την αρμόδια 

επιτροπή  και παρουσιάζονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 304/27-12-2018

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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