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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 23/23-12-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 245/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση από κοινού λύσης της με 

αριθμ. 4438/27-10-2022 Σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Εργασίες 

λειτουργίας και συντήρησης των ΕΕΛ και 

των αντλιοστασίων στην Κοινότητα 

Λιμένα».      

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 23  του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 5272/15-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού     

κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του   Ν. 1069/80. Η Συνεδρίαση 

πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα 

εννέα  (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης -  Κουτσουμανής 

Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Καραβούζης Στυλιανός- Σουρίνης 

Ιωάννης  

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος – Καζάρας Στέργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.           

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο  (-8ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στις 

27/10/2022 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 4438 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης των ΕΕΛ και των αντλιοστασίων στη 

Κοινότητα Λιμένα με τον κ. Αθανασά Παναγιώτη του Ιωάννη, κατόπιν της 180/2022 Απόφασης του Δ.Σ., 
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περί  Έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο 

διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή τεχνικής υποστήριξης 

εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών Νήσου Θάσου» 

(ΑΔΑΜ: 22AWRD011496732). 

 

Στις 15/12/2022 ο κ. Αθανασάς υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 5276 αίτημα λύσης της προαναφερθείσας 

σύμβασης για προσωπικούς λόγους.  

Στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται η δυνατότητα κοινής λύσης των συμβάσεων, όμως 

σύμφωνα με το άρθρο 129: 

Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: 

α) οι διατάξεις του παρόντος, 

β) οι όροι της σύμβασης και 

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 200,  288 και 361 του Αστικού Κώδικα προβλέπονται: 

 

Άρθρο 200: Για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος 

δεν ορίζει διαφορετικά. 

Άρθρο 288: Οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 

συναλλακτικά ήθη. 

Άρθρο 361: Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού 

ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. 

 

Προτείνεται η από κοινού λύση της με αρ. πρωτ. 4438/27-10-2022  Σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης των ΕΕΛ και 

των αντλιοστασίων στη Κοινότητα Λιμένα με τον κ. Αθανασά Παναγιώτη του Ιωάννη 

 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 

του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν,  ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τη λύση της με αριθμ. 4438/27-10-222 Σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του κ. Αθανασά Παναγιώτη του Ιωάννη, για τους λόγους που αναφέρονται στην 

ανωτέρω εισήγηση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 245/2022   
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                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                      

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   27-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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