
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  24/29-10-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 230/2019 Θέμα:  Τροποποίηση  της  8/2019  απόφασης  του  Δ.Σ.  που 

αφορά  στον  «Ορισμό  επιτροπών  α)διενέργειας 
δημοπρασιών  προμηθειών  & υπηρεσιών και   αξιολόγησης 
προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης 
και  παραλαβής  προμηθειών,  δ)παρακολούθησης  και 
παραλαβής υπηρεσιών.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 

Οκτωβρίου 2019 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 

συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 6109/24-10-2019 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Παπαδάκη Αθηνά
3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Σαραφιανός Χρήστος
8. Καρκαλή Μαρία
9. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Αν.  Γεν.  Δ/ντρια  κ.  Κωστίκα  Μαρία  και  η  κ. 

Καραμβαλάση Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι εξαιτίας της αποχώρησης υπαλλήλων οι οποίοι 

απασχολούνταν με πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ το οποίο λήγει και είχαν ορισθεί ως μέλη επιτροπών 

σύμφωνα με την 8.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση 

της  ως  άνω με  αριθμό  8.2019  απόφασης  που  αφορά  στον  ορισμό  επιτροπών  α)διενέργειας 

δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και  αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, 

γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.

Οι  επιτροπές  οι  οποίες  θίγονται  από  την  αποχώρηση  υπαλλήλων  είναι:  α)διενέργειας 

δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και  αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων 

και οι οποίες έχουν ως εξής:
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Επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  προμηθειών  &  υπηρεσιών  /  αξιολόγησης 
προσφορών

 Χασιλτσόγλου Νίκος (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή 
την κ. Καραμβαλάση Γεωργία (Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού) 

 κ.  Γκόγκος  Παναγιώτης  (Π.Ε.  Οικονομολόγων)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Γεωργακούδη 
Κωνσταντίνο (Π.Ε. Χημικών Μηχανικών)

 κ. Βυρσωκινό Απόστολο  (Δ.Ε. Τεχνιτών) με αναπληρωτή την κ. Σφυριδάκη Παρασκευή 
( Δ.Ε. Διοικητικού)

Επιτροπής αξιολόγησης   ενστάσεων   

 κ.  Ζωντανού  Μαρία  (Δ.Ε.  Διοικητικού)  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με  αναπληρώτρια  την  κ. 
Ανδρονικίδου Βαρβάρα (Δ.Ε.. Διοικητικού)

 κ. Λαγγίδης Παναγιώτης (Δ.Ε. Καταμετρητών) με αναπληρωτή τον κ. Σκυλάκη Ευστάθιο (Δ.Ε. 
Τεχνιτών) 

 κ. Κωνσταντινίδης Πέτρος (Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών) με αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη 
Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών)

τα μέλη που κρίνεται αναγκαίο να αντικατασταθούν είναι  ο κ.  Χασιλτσόγλου Νικόλαος  και κ. 
Γκόγκος Παναγιώτης.

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  επιχείρησης  και  προκειμένου  στην 

ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προτείνεται η τροποποίηση 

της με αριθμό 8/2019 απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως κάτωθι:

Επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  προμηθειών  &  υπηρεσιών  /  αξιολόγησης 

προσφορών της Δ.Ε.Υ.Α.

 Γεωργακούδης  Κωνσταντίνος  (Π.Ε.  Χημικών  Μηχανικών)  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με 
αναπληρωτή την κ. Πασχαλίδου Πάττη (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) 

 κ. Καραμβαλάση Γεωργία  (Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού ) με αναπληρωτή τον κ. Σκυλάκη 
Ευστάθιο  (Δ.Ε. Τεχνιτών)

 κ. Βυρσωκινό Απόστολο  (Δ.Ε. Τεχνιτών) με αναπληρωτή την κ. Σφυριδάκη Παρασκευή 
( Δ.Ε. Διοικητικού)

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  

 κ.  Ζωντανού  Μαρία  (Δ.Ε.  Διοικητικού)  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με  αναπληρώτρια  την  κ. 
Ανδρονικίδου Βαρβάρα (Δ.Ε.. Διοικητικού)

 κ. Λαγγίδης Παναγιώτης (Δ.Ε.  Καταμετρητών) με αναπληρωτή τον κ. Λόη Δημήτριο (Δ.Ε. 
Οδηγών) 

 κ. Κωνσταντινίδης Πέτρος (Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών) με αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη 
Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών)

 

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. Τροποποιεί την με αριθμό 8.2019 απόφαση του όπως ισχύει ως προς το α) και β) μέρος ως 
εξής: 

1.1 Ορίζει ως μέλη της  Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών 
& υπηρεσιών / αξιολόγησης προσφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το έτος 2019, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στην ιδία απόφαση σύμβασης ως εξής:

 Γεωργακούδης Κωνσταντίνος (Π.Ε. Χημικών Μηχανικών) Πρόεδρος της επιτροπής με 
αναπληρωτή την κ. Πασχαλίδου Πάττη (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) 

 κ.  Καραμβαλάση  Γεωργία   (Τ.Ε.  Διοικητικού  Λογιστικού  )  με  αναπληρωτή  τον  κ. 
Σκυλάκη Ευστάθιο  (Δ.Ε. Τεχνιτών)

 κ.  Βυρσωκινό  Απόστολο   (Δ.Ε.  Τεχνιτών)  με  αναπληρωτή  την  κ.  Σφυριδάκη 
Παρασκευή ( Δ.Ε. Διοικητικού)
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     1.2      Ορίζει ως μέλη της  Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το 
έτος 2019, εκτός αν άλλως ορίζεται στην ιδία απόφαση σύμβασης ως εξής:

 κ. Ζωντανού Μαρία (Δ.Ε. Διοικητικού) Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρώτρια 
την κ. Ανδρονικίδου Βαρβάρα (Δ.Ε.. Διοικητικού)
 κ.  Λαγγίδης  Παναγιώτης  (Δ.Ε.  Καταμετρητών)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Λόη 
Δημήτριο (Δ.Ε. Οδηγών) 
 κ. Κωνσταντινίδης Πέτρος (Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών) με αναπληρωτή τον κ. 
Φωτιάδη Αθανάσιο (Δ.Ε. Υδραυλικών)

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 230/29-10-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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