
 

1 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 46Ο
 

ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΥΑΝΗΩΝ 

 

      ηα Υαληά ζήκεξα Πέκπηε  04/11/2021 θαη ώξα 14.00 κ.κ. ζπλεδξίαζε  ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. κε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο zoom, ζύκθσλα κε ηελ από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ Α’ 55/11-3-

2020),θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5, Ν. 3852/2010   όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 184 παξ. 1 ηνπ Ν. 4635/2019 ζην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» 

κεηά  ηελ 10611/29-10-2021  πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ Γ.. Υξπζήο Υαηδεδάθε, ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα ζε όια ηα κέιε ηνπ Γ..   

    

          Παξόληεο ήηαλ: 

Υξπζή Υαηδεδάθε, Πξόεδξνο Γ..  2. Νηθόιανο Υαδηξάθεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Παλαγηώηε 

εκαλδεξάθε, Γεκάξρνπ Υαλίσλ, 3. Αλαζηάζηνο Αιόγινπ κέινο Γ..  , 4. Γεώξγηνο Ξαλζνπδάθεο 

κέινο Γ.. 5. Γεώξγηνο  Γεσξγαθάθεο, κέινο Γ.. 6.  Eκκαλνπήι Κεκεζίδεο κέινο Γ..  7. Λάκπξνο 

Γνύιαο, κέινο Γ..  8. Δπκνξθία Μπάηζαξε,  κέινο Γ..   , 9. Δκκαλνπήι Γηνπξκεηάθεο 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο Γ.. ηνπ Παληειή Πεηζεηάθε, 10. Γεώξγηνο Μπαδδάλεο, αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο ηεο  Αλλαο Υαξηηάθε εθπξνζώπνπ   ΣΔΔ Γ.Κ. θαη 11. Ηάθσβνο Βατδάθεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

ηνπ Νηθνιάνπ Λαηηλάθε, εθπξνζώπνπ  εξγαδνκέλσλ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

 

ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ : ν Γεληθόο Γ/ληήο  θνο Κσλ/λνο ηεξγηάλλεο ,  ν Γ/ληήο Γ.Ο.Τ. θνο  

Γεκήηξεο Λεκνλήο   σο εηζεγεηέο, θαη ν Γ/ληήο Σ.Τ. θνο Δκκαλνπήι Καζαπάθεο.   

Υξέε γξακκαηέα εθηέιεζε ε Ρνδάκε – Ενπξίδνπ Μαξία 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία άξρηζε ε ζπλεδξίαζε. 

 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε αλαζπληαγκέλσλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη βαζκνινγίαο, πξνζιεπηέσλ θαη 
απνξξηπηέσλ ηεο αλαθνίλσζεο ΟΥ 1/2021. 

 
 

 
Απ. Αποθ.:692/2021 
 
 
 
          ηελ ζπλέρεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, ε πξόεδξνο Γ..  Γ.Δ.Τ.Α.Υ. εηζάγεη  πξνο ζπδήηεζε  ηελ ππ’ 

αξηζκ. 10834/03-11-2021 εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο πνπ αθνξά ην αλσηέξσ ζέκα θαη έρεη σο 

εμήο :  

 

ΥΔΣ: 
1. Τπ’ αξηζ. 18390//01/2021/27.10.2021 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ΑΔΠ. 

2. Ζ ππ’ αξηζ. 1194/2021 απόθαζε Α..Δ.Π. 
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ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ (2) ζρεηηθνύ ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. κε ην 

παξαπάλσ (1) ζρεηηθό θαη πξσηνθνιιήζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζηηο 29-10-2021 (αξηζ. πξση. 10598/29-

10-2021), πξαγκαηνπνηήζεθε από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, όπσο απηά είραλ νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 

482/29-07-2021 (ΑΓΑ: 6ΜΓ9ΟΔΦΡ-ΓΤ) απόθαζε Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ε αναζύνηαξη ησλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο θαη βαζκνινγίαο, πξνζιεπηέσλ θαη απνξξηπηέσλ ηεο αλαθνίλσζεο ΟΥ 1/2021, γηα ηνλ 

θσδηθό ζέζεο 112: ΓΔ Οδηγών Φοπηηγών (ρσξίο θάξηα ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ). 

Με ην παξόλ ζαο δηαβηβάδνπκε θαη παπακαλούμε όπωρ εγκπίνεηε ηνπο ζρεηηθνύο 

αλαζπληαγκέλνπο πίλαθεο, ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δελ πξνέθπςαλ αιιαγέο ζηελ θαηάηαμε ησλ 

ηξηώλ πξώησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη ήηαλ θαη νη αξρηθά πξνζιεθζέληεο. 

Οη παξαπάλσ αλαζπληαγκέλνη πίλαθεο ζα αλαξηεζνύλ κε πξαθηηθό αλάξηεζεο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα ζηαινύλ θαη ζην ΑΔΠ πξνο 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ (2) ζρεηηθήο απόθαζήο ηνπ. 

      
 

                                          Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ,  ην Γ..  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δγθξίλεη  ηνπο ζπλεκκέλνπο αλαζπληαγκέλνπο πίλαθεο, ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δελ 

πξνέθπςαλ αιιαγέο ζηελ θαηάηαμε ησλ ηξηώλ πξώησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη ήηαλ θαη νη αξρηθά 

πξνζιεθζέληεο. 

Οη παξαθάησ αλαζπληαγκέλνη πίλαθεο ζα αλαξηεζνύλ κε πξαθηηθό αλάξηεζεο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα ζηαινύλ θαη ζην ΑΔΠ πξνο 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ (2) ζρεηηθήο απόθαζήο ηνπ. 

 

 

 

 
 

 

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..                       Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΥΡΤΖ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ  ΡΟΓΑΜΖ-ΕΟΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ 1. ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΑΕΗΡΑΚΖ 

2. ΑΝΑΣΑΗΟ ΑΛΟΓΛΟΤ 

3. ΓΔΧΡΓΗΟ ΞΑΝΘΟΤΓΑΚΖ 

4. ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΖ 

5. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΔΜΔΗΓΖ 

6. ΛΑΜΠΡΟ ΓΟΤΛΑ 
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  7. ΔΤΜΟΡΦΗΑ ΜΠΑΣΑΡΖ 

8. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΗΟΤΡΜΔΣΑΚΖ 

9. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΑΕΓΑΝΖ 

10. ΗΑΚΧΒΟ ΒΑΗΓΑΚΖ 
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