
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/16-01-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 6/2012 Θέμα:« Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της 

όλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  16 
Ιανουαρίου  2012,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00μ.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’ αριθμ. 1186/12-01-2012 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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Τσολάκη Ελευθερία (προσήλθε κατά την 
έναρξη του 8ου θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3 Χρυσοχόου Παύλος  Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Καρκατζίνος Νικόλαος  
5 Χριστοφόρου Γεώργιος  
6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, έχοντας 
υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 όπως  αυτό ισχύει ,β) τις διατάξεις του άρθρου 
21 του Ν. 2190/94 όπως  αυτό ισχύει γ) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 «…για την  
σύναψη μίσθωσης έργου η επιλογή των προσώπων θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 
του αρθρ. 21 του Ν210/94..»  δ) το με αριθμό 14196/03 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Προσλήψεις 
προσωπικού  στις  Επιχειρήσεις  Ο.Τ.Α.» όπου  ορίζεται  ότι  για  την  διαδικασία  οποιασδήποτε 
πρόσληψης απαιτείται συγκρότηση τριμελούς επιτροπής  για την τήρηση της όλης διαδικασίας και 
κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας. 

Η επιτροπή πρέπει να αποτελείται  από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας 
Δημοτικής Επιχείρησης  και δύο Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων της οικείας Επιχείρησης 
και εν ελλείψει από άλλους τακτικούς υπαλλήλους. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση  της επιτροπής για την ευθύνη τήρησης 
της όλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου  για το έτος 2011 ως εξής:
- Αντωνιάδου Μαρία μέλος του Δ.Σ.
- Κωστίκα Μαρία  Δ.Ε. Διοικητικού 
- Καραμβαλάση Γεωργία Τ.Ε. Λογιστικού  

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου και τις και τις ισχύουσες διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Ορίζει ως μέλη της επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου  για το έτος 2012 ως εξής: 
- Αντωνιάδου Μαρία μέλος του Δ.Σ.
- Κωστίκα Μαρία  Δ.Ε. Διοικητικού 
- Καραμβαλάση Γεωργία Τ.Ε. Λογιστικού  

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 6/16-01-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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