
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/28-01-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 6/2015 Θέμα:  «Ορισμός  επιτροπών  διενέργειας  δημοπρασιών 

προμηθειών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  παραλαβής 
προμηθειών».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  28 
Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.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. 197/23-01-2015 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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1

.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε κατά 

τη συζήτηση του 3ου θέματος)
2

.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Καλαμπίδης Δημήτριος(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 4ου θέματος)
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.

Χρυσοχόου Παύλος 3 Αναγνώστου Πασχάλης
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.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 4 Λεμονάκη Χρυσούλα
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.

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

6

.

Δημητρίου Δημήτριος

7

.

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε 
να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.  1069/80 «Περί  κινήτρων δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»:  Αι επιχειρήσεις  υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό  
μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν,  οργάνωσιν,  
εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της  
χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των  
σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του  ΕΚΠΟΤΑ, η διενέργεια διαγωνισμών και η απ’ 
ευθείας  ανάθεση  προμηθειών  των  φορέων  του  άρθρου  1  που  εκτελούν  τις  προμήθειες  τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, γίνεται από επιτροπές.
          Ομοίως  σύμφωνα με  τον  Κανονισμό  Προμηθειών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  άρθρο  3ο 
«Αρμοδιότητα διενέργειας προμηθειών – Όργανα» «Όργανα για την διενέργεια των προμηθειών  
είναι:
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• Η επιτροπή προμηθειών, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή των προμηθειών που γίνονται  
σύμφωνα με την διαδικασία αυτού του κανονισμού.
• Η επιτροπή παραλαβής, έργο της οποίας είναι ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος όλων των  
προς παραλαβή προμηθειών.
1. Οι  επιτροπές  της  παραγράφου  2  είναι  τριμελείς  και  αποτελούνται  από  υπηρεσιακούς  
παράγοντες της επιχείρησης με τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Δύναται στις επιτροπές αυτές  
να συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ..
2. Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε στην αρχή  
της χρήσης είτε κατά την απόφαση διενέργειας  ή και ανάθεσης της προμήθειας»

Προτείνετε η σύσταση των   Επιτροπών για το έτος 2015 ως  εξής  
1. Επιτροπή  διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών.

• κ. Πασιά Θεοδώρα (Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό) με αναπληρωτή την κ. Μανουσαρίδου Ελένη 
(Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού ) 

• κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο (Π.Ε. Χημικό Μηχανικό) με αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη Αθανάσιο 
(Δ.Ε. Υδραυλικών ) 

• κ.  Κωστίκα  Μαρία  (Δ.Ε.  Διοικητικού)  με  αναπληρώτρια  την  Καραμβαλάση  Γεωργία  (Τ.Ε. 
Λογιστικού)

2. Επιτροπή  αξιολόγησης  προσφορών  προμηθειών  όπου  δεν  απαιτείται  η  διενέργεια   
δημοπρασίας.

• κ.  Πασιά  Θεοδώρα  (Π.Ε.  Μηχανολόγο  Μηχανικό)  με  αναπληρώτρια  την  κ.  Καραμβαλάση 
Γεωργία (Τ.Ε. Λογιστικού)

• κ.  Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  (Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Κουσούλη 
Γεώργιο (Δ.Ε. Τεχνίτης Σωληνώσεων)

• κ. Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών ) με αναπληρωτή τον κ. Πραδάκη Παρασκευά (Δ.Ε. 
Διοικητικού)

3. Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών με δημοπρασία  
• κ. Νταλακούδη Δημήτριο (Δ.Ε.  Τεχνίτης Σωληνώσεων)με αναπληρωτή την κ. Κωστίκα Μαρία 

(Δ.Ε. Διοικητικού)
• κ.  Πραδάκη  Παρασκευά  (Δ.Ε.  Διοικητικού)  με  αναπληρωτή  την  κ.Πασιά  Θεοδώρα  (Π.Ε. 

Μηχανολόγο Μηχανικό) 
• κ. Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών ) με αναπληρωτή τον κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο 

(Π.Ε. Χημικό Μηχανικό)
4. Επιτροπή Παραλαβής λοιπών προμηθειών   
• κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο (Π.Ε. Χημικό Μηχανικό)με αναπληρωτή την κ. Πασιά Θεοδώρα 

(Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό) 
• κ.  Καραμβαλάση  Γεωργία  (Τ.Ε.  Λογιστικού)με  αναπληρωτή  την  κ.  Ζωντανού  Μαρία  (Δ.Ε. 

Διοικητικού).
• κ. Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών ) με αναπληρωτή τον κ. Νταλακούδη Δημήτριο (Δ.Ε. 

Τεχνίτης Σωληνώσεων)
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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
Ορίζει ως μέλη των  Επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και 
παραλαβής προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το έτος 2015 ως εξής :

1. Επιτροπή  διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών.

• κ. Πασιά Θεοδώρα (Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό) με αναπληρωτή την κ. Μανουσαρίδου Ελένη 
(Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού ) 

• κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο (Π.Ε. Χημικό Μηχανικό) με αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη Αθανάσιο 
(Δ.Ε. Υδραυλικών ) 

• κ.  Κωστίκα  Μαρία  (Δ.Ε.  Διοικητικού)  με  αναπληρώτρια  την  Καραμβαλάση  Γεωργία  (Τ.Ε. 
Λογιστικού)

3. Επιτροπή  αξιολόγησης  προσφορών  προμηθειών  όπου  δεν  απαιτείται  η  διενέργεια   
δημοπρασίας.
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• κ.  Πασιά  Θεοδώρα  (Π.Ε.  Μηχανολόγο  Μηχανικό)  με  αναπληρώτρια  την  κ.  Καραμβαλάση 
Γεωργία (Τ.Ε. Λογιστικού)

• κ.  Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  (Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Κουσούλη 
Γεώργιο (Δ.Ε. Τεχνίτης Σωληνώσεων)

• κ. Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών ) με αναπληρωτή τον κ. Πραδάκη Παρασκευά (Δ.Ε. 
Διοικητικού)

5. Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών με δημοπρασία  
• κ. Νταλακούδη Δημήτριο (Δ.Ε.  Τεχνίτης Σωληνώσεων)με αναπληρωτή την κ. Κωστίκα Μαρία 

(Δ.Ε. Διοικητικού)
• κ.  Πραδάκη  Παρασκευά  (Δ.Ε.  Διοικητικού)  με  αναπληρωτή  την  κ.Πασιά  Θεοδώρα  (Π.Ε. 

Μηχανολόγο Μηχανικό) 
• κ. Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών ) με αναπληρωτή τον κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο 

(Π.Ε. Χημικό Μηχανικό)
6. Επιτροπή Παραλαβής λοιπών προμηθειών   
• κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο (Π.Ε. Χημικό Μηχανικό)με αναπληρωτή την κ. Πασιά Θεοδώρα 

(Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό) 
• κ.  Καραμβαλάση  Γεωργία  (Τ.Ε.  Λογιστικού)με  αναπληρωτή  την  κ.  Ζωντανού  Μαρία  (Δ.Ε. 

Διοικητικού).
• κ. Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών ) με αναπληρωτή τον κ. Νταλακούδη Δημήτριο (Δ.Ε. 

Τεχνίτης Σωληνώσεων)

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 6/28-01-2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 7ΣΨΗΟΛΖΛ-Γ0Φ
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