
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  11/31-08-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 121/2015 Θέμα: «Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής παραλαβής της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 31 

Αυγούστου   2015  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00μ.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.  3108/26-08-2015 

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 εννιά  (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόου Παύλος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Καραμβαλάση Γεωργία
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 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια  αναλωσίμων  υλικών  καθαριότητας»,  που  υποβλήθηκε  για  έγκριση  στο 

Διοικητικό Συμβούλιο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  αναλωσίμων  υλικών 

καθαριότητας»,  βάσει   της  με  αρ.  36/2013  ενιαίας  μελέτης  της  προμήθειας  Ειδών 

Καθαριότητας,  ανατέθηκε με  την  υπ’ αριθμ.  43/16-10-2013 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Θέρμης, στην επιχείρηση της κ. Μπλιούμη Θεοφανία με ποσό ανάθεσης 

3.506,80€ πλέον Φ.Π.Α..

Η επιτροπή παραλαβής, αφού διαπίστωσε ύστερα από ενδελεχή μακροσκοπικό έλεγχο, 

αλλά και  πρακτική δοκιμασία ότι η προμήθεια είναι εντός των προδιαγραφών που συνοδεύουν 

την σύμβαση της προμήθειας και δεν παρουσιάζουν καμία εκτροπή, προέβη στην οριστική, 

ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας. 
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Ο  Πρόεδρος   ύστερα  από  τα  παραπάνω  προτείνει  την  έγκριση  του  πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  αναλωσίμων  υλικών 

καθαριότητας», και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια 

αναλωσίμων  υλικών  καθαριότητας»,  όπως  συντάχθηκε  από  την  επιτροπή 

παραλαβής της προμήθειας.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 121/31-08-2015

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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