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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 06/2019 τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
Αρ. Απόφασης: 48 / 2019.

ΘΕΜΑ:

Έγκριση της μελέτης και των όρων εκτέλεσης του πρόχειρου
διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την υλοποίηση του έργου
«Sustainable management of cross-border water resources (Βιώσιμη
διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων)», Π/Υ 34.660,00 € του
ΚΑ 14.05.01.02 του Π/Υ της ΔΕΥΑΠ.

Στο Πολύκαστρο και στη ΔΕΥΑΠ, σήμερα Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα
12:00 μ.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 13383/19-072019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
συμβούλων βρέθηκαν παρόντες τέσσερεις (4) σύμβουλοι και απόντες τρεις (3) σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Γκουντενούδης Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ., Γεωργίτσαρος Γεώργιος, μέλος,
Ιωαννίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Κουτσουβέλα Μαρία, μέλος και
Τουλουμίδου Στυλιανή, μέλος και
Μπάρπας Κωνσταντίνος, μέλος.
Σαρίδης Μιχαήλ, μέλος.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Αναστασιάδης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Γενικός Διευθυντής
εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Στον ΚΑ 14.05.01.02 του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΠ, οικονομικού έτους
2019, έχει εγγραφεί πίστωση 34.660,00 ευρώ με τίτλο «Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες
και υπηρεσίες». Το ποσό αυτό του ΚΑ καλύπτει το κόστος της υπηρεσίας «Παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την υλοποίηση του
έργου «Sustainable management of cross-border water resources (Βιώσιμη
διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων)» (CPV 71621000-7), που έχει
προϋπολογισμό 31.660,00 €.
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Για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας πρέπει να εγκριθεί η μελέτη αυτής που
σας έχει διανεμηθεί, να καθορισθεί ως τρόπος δημοπράτησης ο συνοπτικός διαγωνισμός
καθώς και οι όροι της διακήρυξης της υπηρεσίας που σας διανεμήθηκαν.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
από:
 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 των σχετικών διατάξεων του ν. 4605/2019 - άρθρο 43, του ν. 4608 – άρθρο 33 και του
ν. 4609 - άρθρο 56 που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του ν.
4412/2016
 το ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
 το ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης
(ΦΕΚ 191/23-8-1980),
 τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014 ,
σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)
 την Απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG – IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”
που έλαβε χώρα στην Στρούμιτσα στις 31-03-2017, αναφορικά με την έγκριση των
έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων,
μεταξύ των οποίων και του έργου AQUA-M II,
 την εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (Application Form) και της φόρμας τεκμηρίωσης
προϋπολογισμού (Justification of Budget Form) του έργου AQUA-M II,
 την με αριθμό 300488/ΥΔ1244 Κοινής Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016)
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020), όπως ισχύει, του Οδηγού
Υλοποίησης
Έργων (Project Implementation Manual) που έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG – IPA CBC “Greece – Republic of
North Macedonia 2014-2020”,
 των με αρ. 180/19-09-2017 και 205/05-12-2018 Αποφάσεων του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ για την
αποδοχή υλοποίησης και προϋπολογισμού του έργου AQUA-M II με ΑΔΑ ΩΑ80ΩΞΡ-ΓΑ0
και ΨΞΝΒΩΞΡ-ΡΨΝ, αντίστοιχα,
Καλείσθε να εγκρίνετε την μελέτη και τους όρους διακήρυξης της παραπάνω
υπηρεσίας, όπως αυτά σας διανεμήθηκαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, έπειτα
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2065/1992, 2130/1993, 2218/1994,
2227/1994, 2307/95, 2503/97, 2647/98, 2839/2000, 3013/2002, 3274/2004, 3274/2005,
3320/2005, 4483/2017, 4512/2018, 4555/2018, 4623/2019 και 4625/2019 και έχοντας
υπόψη:




την μελέτη για την παροχή των υπηρεσιών «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την υλοποίηση του έργου «Sustainable
management of cross-border water resources (Βιώσιμη διαχείριση των
διασυνοριακών υδάτινων πόρων)» (CPV 71621000-7),
τους όρους της διακήρυξης της παραπάνω υπηρεσίας και
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την πίστωση του ΚΑ 14.05.01.02 με 34.660,00 ευρώ για υπηρεσίες: «Εξωτερικές
εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες».

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Την έγκριση της μελέτης για την υπηρεσία: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών

υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την υλοποίηση του έργου «Sustainable
management of cross-border water resources (Βιώσιμη διαχείριση των
διασυνοριακών υδάτινων πόρων)» (CPV 71621000-7).
 Την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού,
 Την ψήφιση της πίστωσης ποσού 31.660,00 € σε βάρος του ΚΑ 14.05.01.02 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΔΕΥΑΠ στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση 34.660,00 ευρώ με τίτλο «Εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες και
υπηρεσίες».
 Τους όρους της διακήρυξης που θα αναρτηθεί στα sites του Δήμου Παιονίας και της
ΔΕΥΑ Παιονίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες, στον πίνακα ανακοινώσεων
της ΔΕΥΑΠ και σε μία εφημερίδα του νομού για την υπηρεσία: «Παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την
υλοποίηση του έργου «Sustainable management of cross-border water
resources (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων)» (CPV
71621000-7).
Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού αποτελούν αναπόσπαστα μέρη
της παρούσας απόφασης.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 06/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2019 και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Πολύκαστρο 31-07-2019
Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Γκουντενούδης Χρήστος

