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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/05-04-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 35/2016 Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 4/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά 
στον  «Ορισμό  επιτροπών  διενέργειας  δημοπρασιών 
προμηθειών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  παραλαβής 
προμηθειών».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  5 

Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη 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. 921/01-04-2016 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. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα 
9. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που αφορά στον 
προγραμματισμό  εκτάκτου  προσωπικού  οκτάμηνης  διάρκειας  και  λόγω  των  αναγκών  της 
επιχείρησης προτείνετε να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, με την με 

αριθμό 4/2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, 

αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών.

Προκειμένου στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση 

της  με  αριθμό  4/2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  η  αλλαγή  των  μελών  της 

επιτροπής. Ειδικότερα προτείνονται τα κάτωθι:

Στην με αριθμό 2 περ. η οποία αφορά στην:
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Επιτροπή  αξιολόγησης  προσφορών  προμηθειών  όπου  δεν  απαιτείται  η  διενέργεια 

δημοπρασίας και έχει ως εξής;

 κ. Μανουσαρίδου Ελένη(Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού) Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή 

την κ. Κωστίκα Μαρία (Π.Ε. Δ/κου Οικ/κου)

  Πασιά Θεοδώρα (Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό) με αναπληρωτή την κ. Καραμβαλάση Γεωργία 

(Τ.Ε. Λογιστικού)

 κ.  Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  (Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Φωτιάδη 

Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών ) 

προτείνετε η αντικατάσταση  του τακτικού μέλους κ. Γεωργακούδη Κων/νου από την κ. Κωστίκα 

Μαρία η οποία ορίζεται τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. 

Υδραυλικών ) και ο κ. Γεωργακούδης Κων/νος ορίζεται ως αναπληρωματικό μέλος της κ. 

Μανουσαρίδου Ελένη.

Στην με αριθμό 4 περ. η οποία αφορά στην:

Επιτροπή Παραλαβής λοιπών προμηθειών     και έχει ως εξής;

 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)

προτείνετε η αντικατάσταση  του τακτικού μέλους κ. Γεωργακούδη Κων/νου από την κ. Πασιά 

Θεοδώρα  η οποία ορίζεται ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Γεωργακούδη Κων/νο .

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 σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την τροποποίηση της με αριθμό 4 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύσταση 
των επιτροπών ως εξής:

1.1 Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών προμηθειών όπου δεν απαιτείται  η διενέργεια 

δημοπρασίας 

 κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη(Δ.Ε.  Διοικητικού-  Λογιστικού)  Πρόεδρο  της  επιτροπής  με 

αναπληρωτή τον κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο (Π.Ε. Χημικό Μηχανικό)

 κ.  Πασιά Θεοδώρα (Π.Ε.  Μηχανολόγο Μηχανικό) με αναπληρωτή την κ.  Καραμβαλάση 

Γεωργία (Τ.Ε. Λογιστικού)

 κ.  Κωστίκα  Μαρία  (Π.Ε.  Δ/κου  Οικ/κου)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Φωτιάδη  Αθανάσιο  (Δ.Ε. 

Υδραυλικών ) 
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1.2 Επιτροπή Παραλαβής λοιπών προμηθειών     

 κ.  Πασιά  Θεοδώρα(Π.Ε.  Μηχανολόγο  Μηχανικό)  με  αναπληρωτή  τον  κ. 

Γεωργακούδη Κωνσταντίνο (Π.Ε. Χημικό 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 2 απόφαση 35/05-04-2016
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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