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Από το πρακτικό της αριθμό 15/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/10/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 10/10/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν πα-
ρόντα επτά (7).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος
7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 16Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2014

Παράταση συμβάσεων συντονισμού και δημοσιότητας με τους ίδιους όρους του
προγράμματος WWM-QUOL που λήγουν στις 15-10-2014 λόγω παράτασης του
προγράμματος έως τις 16-2-2015».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάτα-
ξης έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέματος.

Η σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την παράταση συμβά-
σεων συντονισμού-δημοσιότητας με τους ίδιους όρους του προγράμματος WWM-QUOL που
λήγουν στις 15-10-2014 λόγω παράτασης του προγράμματος έως τις 16-2-2015».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο WWM-QUOL,  του προγράμματος Greece -
the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Program υπεγράφησαν μετα-
ξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και των α)Επιμορφωτικής  Μ.Ε.Π.Ε. Κιλκίς β) Οπτικοακουστικής Επικο-
ινωνίας Μ.Ε.Π.Ε., συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών, με Αριθμό Πρωτ. 2762/29-11-2013, με
την οποία ανατέθηκε στην Επιμορφωτική Μ.Ε.Π.Ε. Κιλκίς, η υλοποίηση των Πακέτων Εργα-
σίας (WP) 1,4,5 και η σύμβαση παροχής Υπηρεσιών, με Αριθμό Πρωτ. 961/29-04-2014, με
την οποία ανατέθηκε στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε η υλοποίηση των Πακέτων
Εργασίας (WP2).

Στις 16-09-2014 η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς υπέβαλλε αίτημα παράτασης λήξης του έργου προς την
Κοινή Τεχνική Γραμματεία (JTS) του προγράμματος, εφόσον η καταλυτική ημερομηνία
υλοποίησης του έργου είναι στις 16 Φεβρουαρίου 2015.

Με δεδομένο ότι :
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 Η Σύμβαση ανάθεσης με Αριθμό Πρ.2762/29-11-2013 στην Επιμορφωτική Μ.Ε.Π.Ε.
Κιλκίς, περιλαμβάνει το Συντονισμό και την διαχείριση του έργου WP1, γεγονός που
προϋποθέτει ότι οι σχετικές δράσεις πρέπει απαραίτητα να επεκτείνονται σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου προκειμένου να μην υπάρχουν κενά στο συντονισμό και
τη διαχείριση.

 Η Σύμβαση με Αριθμό Πρ.961/29-04-2013 με την Οπτικοακουστική Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε.
περιλαμβάνει την δημοσιότητα όλου του έργου WP2, γεγονός που προϋποθέτει ότι οι
δράσεις πρέπει απαραίτητα να επεκτείνονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
προκειμένου να μην υπάρχουν κενά στην δημοσιότητα αυτού.

 Το άρθρο 18 της Σύμβασης με Αρ. Πρ.2762/29-11-2013 ορίζει ότι η προθεσμία
εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της Σύμβασης και
διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.

Για τους παραπάνω λόγους η Επιμορφωτική Μ.Ε.Π.Ε. Κιλκίς όπως και η Οπτικοακουστική
Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε. αιτούνται από την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, όπως η καταλυτική ημερομηνία
υλοποίησης των δράσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων που περιλαμβάνονται στο έργο
και που οφείλουν να υλοποιήσουν αντίστοιχα να μετατεθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2015 ώστε
να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του συνολικού έργου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα
από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

 Την παράταση συμβάσεων συντονισμού και δημοσιότητας με τους ίδιους όρους του
προγράμματος WWM-QUOL που λήγουν στις 15-10-2014 λόγω παράτασης του
προγράμματος έως τις 16-02-2015 ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του
συνολικού έργου.

 H απόφαση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον οικονομικό βάρος στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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