
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7ΖΧΔΟΛΖΛ-Β8Ε

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/01-02-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 8/2019 Θέμα:  «Ορισμός  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  1 
Φεβρουαρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  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. 436/28-01-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

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 εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1069/80 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την 

επιχείρησιν και διαχειρίζεται  την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί παντός  

αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, …»

Σύμφωνα με την .παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,   «Με  απόφαση  της 

αναθέτουσας  αρχής  συγκροτούνται  γνωμοδοτικά  όργανα  για  συγκεκριμένη  σύμβαση  ή  

περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή….» 

Ομοίως σύμφωνα με την παρ.  11(α,  β) του άρθρου 221 του ν.  4412,  «Στις  δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο  

1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α)  «Συγκροτείται  τριμελές  ή  πενταμελές  γνωμοδοτικό  όργανο  (Επιτροπή  

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).» [10] Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και  

προσφυγών  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  συγκροτείται  χωριστό  

γνωμοδοτικό  όργανο  τριμελές  ή  πενταμελές  (Επιτροπή αξιολόγησης  ενστάσεων),  τα  μέλη του  

οποίου  είναι  διαφορετικά  από  τα  μέλη  του  γνωμοδοτικού  οργάνου  που  είναι  αρμόδιο  για  τα  

υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
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β)  Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας  συγκροτείται  

τριμελής  ή  πενταμελής  Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  απόφαση  του  αρμόδιου  

αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού  

αντικειμένου της σύμβασης, …»

          Ομοίως σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στο πεδίο που δεν 

αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, άρθρο 3ο «Αρμοδιότητα διενέργειας προμηθειών – Όργανα», 

«… 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».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την σύσταση των επιτροπών έτους 2019 ως εξής:
1.  Επιτροπή   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. Κουσούλης Γεώργιος (Δ.Ε. Τεχνιτών) με αναπληρωτή τον κ. Βυρσωκινό Απόστολο  (Δ.Ε. 
Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.

2.  Επιτροπή  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  αναπληρώτρια  τον  κ. 
Νταλακούδη Δημήτριο (Δ.Ε. Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.
3.  Επιτροπή  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

 Πραδάκη  Παρασκευά  (Δ.Ε.  Διοικ/κου)  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με  αναπληρωτή  τον  κ. 
Μηχαηλίδη Νικόλαο (Δ.Ε. Οδηγών) 

 κ. Καμπουρίδης Αθανάσιος (Δ.Ε.  Τεχνιτών) με αναπληρωτή τον κ. Σαρακινλή Λάζαρο (Δ.Ε. 
Τεχνιτών) 

 τον κ. Σκυλάκη Ευστάθιο  (Δ.Ε.  Τεχνιτών) με αναπληρωτή τον κ. Τσουκάνη Σταύρο  (Υ.Ε. 
Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.

4.  Επιτροπή  παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών

 Νταλακούδης  Δημήτριος  (  Δ.Ε.  Τεχνιτών)  Πρόεδρος  της  επιτροπής  με  αναπληρωτή  τον  κ. 
Σαρακινλή Λάζαρο (Δ.Ε. Τεχνιτών) 

 κ.  Κουσούλης  Γεώργιος  (Δ.Ε.  Τεχνιτών)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Λαγγίδη  Παναγιώτη  (Δ.Ε. 
Τεχνιτών) 

 τον κ. Σκυλάκη Ευστάθιο (Δ.Ε. Τεχνιτών) με αναπληρωτή την κ. Βυρσωκινό Απόστολο  (Δ.Ε. 
Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.

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 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
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:

 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. Κουσούλης Γεώργιος (Δ.Ε. Τεχνιτών) με αναπληρωτή τον κ. Βυρσωκινό Απόστολο  (Δ.Ε. 
Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.

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.  Σκυλάκη 
Ευστάθιο (Δ.Ε. Τεχνιτών) 
 κ. Κωνσταντινίδης Πέτρος (Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών) με αναπληρώτρια τον κ. 
Νταλακούδη Δημήτριο (Δ.Ε. Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.
3.  Ορίζει ως μέλη της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 

2019, εκτός αν άλλως ορίζεται στην ιδία απόφαση σύμβασης ως εξής:

 Πραδάκη Παρασκευά (Δ.Ε. Διοικ/κου) Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον 
κ. Μηχαηλίδη Νικόλαο (Δ.Ε. Οδηγών) 
 κ.  Καμπουρίδης  Αθανάσιος  (Δ.Ε.  Τεχνιτών)  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Σαρακινλή 
Λάζαρο (Δ.Ε. Τεχνιτών) 
 τον κ. Σκυλάκη Ευστάθιο (Δ.Ε. Τεχνιτών) με αναπληρωτή τον κ. Τσουκάνη Σταύρο 
(Υ.Ε. Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.

4.  Ορίζει ως μέλη της  Επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών  για το έτος 

2019, εκτός αν άλλως ορίζεται στην ιδία απόφαση σύμβασης ως εξής:

 Νταλακούδης Δημήτριος ( Δ.Ε. Τεχνιτών) Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή 
τον κ. Σαρακινλή Λάζαρο (Δ.Ε. Τεχνιτών) 
 κ. Κουσούλης Γεώργιος (Δ.Ε. Τεχνιτών) με αναπληρωτή τον κ. Λαγγίδη Παναγιώτη 
(Δ.Ε. Τεχνιτών) 
 τον  κ.  Σκυλάκη  Ευστάθιο  (Δ.Ε.  Τεχνιτών)  με  αναπληρωτή  την  κ.  Βυρσωκινό 
Απόστολο  (Δ.Ε. Τεχνιτών)

εκτός εάν άλλως οριστεί στην ιδία απόφαση ανάθεσης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 08/01-02-2019

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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