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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΥΠ’
ΑΡ. 45/8-9-20 & 46/15-9-20
– ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το Δ.Σ., επικυρώνει κατά πλειοψηφία:
Α) Τις αποφάσεις
46/15-9-20.

των

συνεδριάσεων

υπ’

αρ.45/8-9-20

&

Β) Τις ακόλουθες δια περιφοράς αποφάσεις:
Την έκδοση ανακοίνωσης την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου σχετικά
με την υποβάθμιση της ποιότητας των
τηλεοπτικών
θεαμάτων
με αφορμή την εκπομπή «Big Brother».
(https://www.esiea.gr/katadikazoyme-tin-ypovathmisi-tispoi/). Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.
Την έκδοση ανακοίνωσης την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με
τίτλο: «Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ
ΤΗΣ
ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ»
https://www.esiea.gr/i-dikaiosyni-tha-kanei-to-xreos-tis
-kai-s/). Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.
Την απόφαση για την έγκριση του ακόλουθου περιεχομένου
της
Πρόσκλησης
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
https://www.esiea.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-g
-5/ για την ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο της επίβλεψης
του έργου «Ολική Αντικατάσταση του συστήματος ψύξης –
θέρμανσης του 1ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου του κτηρίου της
ΕΣΗΕΑ». Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Την απόφαση για την έγκριση του κειμένου της ακόλουθης
ανακοίνωσης
https://www.esiea.gr/syneleysi-ton-dimosiografon-tis-efna/ σχετικά με την κήρυξη 24ωρης απεργίας όλων των
δημοσιογράφων
που
εργάζονται
στην
εφημερίδα
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.
Την απόφαση για την έκδοση ανακοίνωσης, την Πέμπτη 17
Σεπτεμβρίου σχετικά με τη δικαίωση του αγώνα των
εργαζομένων
της
εφημερίδας
«Ελευθεροτυπία»
https://www.esiea.gr/dikaiosi-gia-toys-ergazomenoys-tisel/. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.
Την απόφαση για την αποστολή επιστολής στον Υπουργό
Εξωτερικών κ. Νικόλαο Δένδια με τις παρατηρήσεις για το
σχέδιο νομού «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου
Εξωτερικών». Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ, 3ΟΥ, 4ΟΥ,
5ΟΥ, 6ΟΥ ΚΑΙ 7ΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ»
Το Δ.Σ. σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ.46/15-9-20 κατά
πλειοψηφία:
Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό που αποφασίστηκε στη
συνεδρίαση υπ’ αρ.46/15-9-20 λόγω εκπρόθεσμης υποβολής
των προσφορών για την ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλοδιπλωματούχο μηχανολόγο-μηχανικό κλιματισμού της
επίβλεψης του έργου «Ολική Αντικατάσταση του συστήματος
ψύξης-θέρμανσης του 1 ο υ , 3 ο υ , 4 ο υ , 5 ο υ , 6 ο υ και 7 ο υ του
κτηρίου της ΕΣΗΕΑ».
Αποφασίζει την επαναπροκήρυξη του παραπάνω Διαγωνισμού
με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 15.00.
Την ανάρτηση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της

ΕΣΗΕΑ, σε εφημερίδες και την κοινοποίησή της στο
Τεχνικό Δελτίο του ΤΕΕ.
Οι εταιρείες που κατέθεσαν εκπρόθεσμη αίτηση θα
ενημερωθούν, προκειμένου να τις υποβάλουν εκ νέου.
Η επιτροπή που θα αποσφραγίσει τις προσφορές,
αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα
απαρτίζεται από τους κ.κ.
1. Αγγ. Γυπάκη, Β’ Αντιπρόεδρο,
2. Χρ. Σαλαβράκου, Νομική Σύμβουλο,
3. Χρ. Μπούση, Διευθυντή,
4. Ρ. Πέτρου, Προϊσταμένη του Λογιστηρίου.
Αφού υλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία θα ληφθεί
δια περιφοράς απόφαση για την επιλογή της αναδόχου
εταιρείας.

ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ
Το Δ.Σ.:
Μετά από το αίτημα του κ. Αλέξανδρου Λάβδα για μίσθωση
του ισογείου διαμερίσματος επί της οδού Ίωνος Δραγούμη
44
Κατόπιν εισήγησης της Β’ Αντιπροέδρου κ. Αγγ. Γυπάκη
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το υπηρεσιακό σημείωμα του Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση
Κατά πλειοψηφία:
Αποφασίζει να ζητηθεί από τον υποψήφιο ενοικιαστή
εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κόστους των υλικών που
πρόκειται να χρησιμοποιήσει, τι θα αντικαταστήσει, τι
υλικά θα χρησιμοποιήσει κ.ο.κ.
Εγκρίνει την καταβολή ποσού, ύψους 1.000,00 ευρώ στον
πολιτικό μηχανικό κ. Ν. Παπαδόπουλο, ο οποίος ορίζεται
ως τεχνικός σύμβουλος για να επιβλέψει το έργο.
Αποφασίζει να μην προβλέπεται το δικαίωμα της

επινοικίασης στους όρους του
μίσθωσης του ακινήτου.

Ιδιωτικού Συμφωνητικού

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Το Δ.Σ., σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 46/15-9-20 κατά
τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα εργασιακά προβλήματα
στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», αποφασίζει ομόφωνα:
Την κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
από τις 6πμ.
Σε περίπτωση που η απεργία κριθεί παράνομη από το
δικαστήριο, το συμβούλιο αποφασίζει την κήρυξη 12ωρης
στάσης εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 24ωρη
απεργία.
Σε περίπτωση που κριθούν παράνομες οι παραπάνω
απεργιακές κινητοποιήσεις το Συμβούλιο θα ζητήσει από
την ΠΟΕΣΥ να έχει λάβει απόφαση απεργίας.
Θα εκδοθεί ανακοίνωση, θα σταλούν ενημερωτικά sms και
emails προς τους συναδέλφους και θα ειδοποιηθεί για την
απόφαση του ΔΣ και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Την πραγματοποίηση συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

