ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και γίνεται ενηµέρωση στους
συµβούλους για κάποια θέµατα.
∆/ΝΤΗΣ. Εχοµε ένα δικαστήριο που εκκρεµεί απάντηση µεταξύ Forkys –∆ΕΥΑΧ
(ίσως χάσοµε το δικαστήριο , πρόβληµα στην επιβολή προστίµου).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Η Forkys δεν τηρεί τις προδιαγραφές που πρέπει. Οι αναλύσεις που
έχοµε κάνει δείχνουν πόσο έχει επιβαρυνθεί το δίκτυο. Πριν 1 χρόνο είχε
δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα στο Βιολογικό µε φορτίο που είχε στείλει. Το
Πελλιναίο και οι Χυµοί επιβαρύνουν επίσης τον Βιολογικό. Αυτό που µπορούµε να
κάνουµε είναι να τους αποκόψουµε από το δίκτυο. ∆ηµιουργείται πρόβληµα κατά
µήκος του Κοκκαλά. Βέβαια οι χειρότεροι ρυπαντές είναι οι Φόρκυς. Εγώ προτείνω
να προχωρήσουν οι ενέργειες µας για αποκοπή τους από το δίκτυο της ∆ΕΥΑΧ.
∆/ΝΤΗΣ .Πριν λίγες µέρες ξεκίνησαν εργασίες για διαµόρφωση των πεζοδροµίων
στην προκυµαία. Ετσι τυχαία αποκαλύφθηκε ότι η καφετέρια REMEZZO είχε
συνδέσει την αποχέτευση της στα όµβρια. Γίνονται εργασίες από εµάς τις οποίες θα
τις χρεώσοµε στην καφετέρια.
Το λόγο επίσης ζητά ο κ. Τριανταφυλλίδης Βας. εκπρόσωπος των εργαζοµένων στη
∆ΕΥΑΧ ο οποίος λέει τα εξής,
Προτείνω να γίνει τροποποίηση της συστατικής πράξης της Ενιαίας ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ύδρευσης και Αποχ/σης Νήσου Χίου και συγκεκριµένα να γίνει
συγχώνευση δια απορροφήσεως από την κεντρική ∆ΕΥΑ (παλαιά) της ∆ΕΥΑ
Καµποχώρων. Να παραµείνει το παλαιό ΑΦΜ στην επιχ/ση. Νόµος 2166/93
∆ιότι θα αντιµετωπίσοµε µεγάλα φορολογικά και φοροτεχνικά προβλήµατα και αν
τυχόν και βγουν 3 ζηµιογόνες χρήσεις θα κλείσει η επιχείρηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Το δηµοτικό συµβούλιο Χίου έχει ήδη ψηφίσει για αυτό το θέµα. Τους
το είχαµε επισηµάνει αλλά αυτοί το ψήφισαν έτσι. Το σωµατείο εργαζοµένων
επίσηµα πια να διαβιβάσει αυτές τις σκέψεις του στη δηµοτική αρχή. Βέβαια δεν
βλέπω να γίνεται τίποτε.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Γ. Επρεπε να παρακολουθούν το συµβούλιο µας οι νέοι σύµβουλοι
που θα αναλάβουν
Οι σύµβουλοι µετά από την ενηµέρωση που τους έγινε από τον εκπρόσωπο των
εργαζοµένων και πρόεδρο του σωµατείου εργαζοµένων ∆ΕΥΑ κ. Β. Τριανταφυλλίδη
Συµφωνούν να διαβιβαστούν οι ανησυχίες και οι απόψεις του Σωµατείου
εργαζοµένων στο ∆ήµαρχο και το δηµοτικό συµβούλιο Χίου.
Στη συνέχεια ο κ. Τριανταφυλλίδης Β. εισηγείται ,
Να γίνει µια οικονοµοτεχνική µελέτη προκειµένου να στεγαστεί όλη η επιχ/ση της
∆ΕΥΑΧ σε ένα ενιαίο χώρο –κτίσµα , είτε µε αγορά ακινήτου είτε µε κτίσιµο
ακινήτου, προκειµένου να λειτουργεί καλύτερα η επιχ/ση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 8/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΥΑΓ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ –
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ –
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ , ΙΩΝΙΑΣ , ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ , ΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΩΝ-,
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει ένσταση του κ. Ευαγ. Στρογγυλού
αναδόχου του έργου –Αντικ/ση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ∆ήµου ΧίουΟµηρούπολης , Ιωνίας , Αγίου Μηνά , Καµποχώρων , Αµανής και Καρδαµύλωνη οποία έχει ως εξής,
Λαµβάνω τη τιµή να υποβάλλω ένσταση κατά της υπ αρίθµ. 46489/5693/30.12.2010
απόφασης της ∆/νσης Τοπικής Αυτοδ/σης και ∆/νσης Ν.Χίου τµήµα ΤΥ∆Κ η
οποία απορρίπτει την από 20/10/2010 Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών για το
έργο - Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ∆ήµου Χίου , Οµηρούπολης
Ιωνίας , Αγίου Μηνά , Καµποχώρων , Αµανής και Καρδαµύλων- για τον κάτωθι
λόγο.
Σε ουδεµία παράγραφο της Νο.897/30.4.2010 σύµβασης µεταξύ της ∆ΕΥΑΧ και του
κ. Ευαγ. Στρογγυλού αναφέρεται ότι ο ανάδοχος έχει συµβατική υποχρέωση
οποιασδήποτε µορφής προς το υπουργείο Εσωτερικών η και αντιστρόφως.
Το έργο εκτελείται µετά από σύµβαση του Ε.Στρογγυλού µε τη ∆ΕΥΑΧ-∆ΗΜΟΥ
ΧΙΟΥ ,η οποία είναι δέσµευση µεταξύ της ∆ΕΥΑΧ και του αναδόχου.
Οι λογαριασµοί και τα τιµολόγια του αναδόχου απευθύνονται προς την ∆ΕΥΑΧ και
δεσµεύουν την ∆ΕΥΑΧ έναντι του αναδόχου και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών η
άλλο φορέα.
Ενιστάµενος επί της προαναφεροµένης απόφασης , θεωρώ ότι η αιτιολόγηση της
απόρριψης της Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής Εργασιών όχι µόνο στερείται λογικής
και νοµικής βάσεως , αλλά θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί αν µη τι άλλο αστεία.
Ο ανάδοχος
Βαγγέλης Στρογγυλός

Συνεχίζοντας ο ∆/ντής λέει ότι έχει εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ παράταση
εργασιών του προαναφερόµενου έργου.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να απορρίψει την ένσταση του κ. Ευαγ. Στρογγυλού αναδόχου του έργου –Αντικ/ση
και επέκταση δικτύων ύδρευσης ∆ήµου Χίου-Οµηρούπολης , Ιωνίας , Αγίου Μηνά ,
Καµποχώρων , Αµανής και ΚαρδαµύλωνΗ Απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 9/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ.
AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Όπως είναι γνωστό για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ θα
χρειασθεί η παρακολούθηση των εργασιών από την Αρχαιολογική υπηρεσία. Μετά από
σχετική αλληλογραφία η Αρχαιολογική Υπηρεσία µε το 1214/10-3-2011 έγγραφο της µας
ενηµερώνει ότι ο προϋπολογισµός για την παρακολούθηση των εργασιών είναι 170.000,00€.
Θα πρέπει να αποδεχθούµε τον προαναφερόµενο προϋπολογισµό για να µπορέσει στη
συνέχεια η Αρχαιολογική Υπηρεσία να συντάξει το µνηµόνιο συνεργασίας και τεχνικό
δελτίο υποέργου τα οποία θα υποβληθούν στη ∆ιαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ για να
καλυφθεί η δαπάνη από το ΕΣΠΑ
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να αποδεχθεί τον προϋπολογισµό των 170.000,00 ευρώ που αναφέρεται στο 121/10-3-2010
έγγραφο της Αρχαιολογικής υπηρεσίας και αφορά την παρακολούθηση των εργασιών του
έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ οποία στη συνέχεια θα συντάξει
το µνηµόνιο συνεργασίας και τεχνικό δελτίο υποέργου τα οποία θα υποβληθούν στη
∆ιαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ για να καλυφθεί η δαπάνη από το ΕΣΠΑ
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που θα
απαιτηθούν.

Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 9/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 10/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ ΣΤΟ ΘΟΛΟΣ –
ΛΑΓΚΑ∆Α ΧΙΟΥ-.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Στις 21/7/2010 είχαµε κάνει αίτηση στη ∆ΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου
µας στο Θόλος Λαγκάδα.
Η ∆ΕΗ µας απήντησε ότι εκπόνησε µελέτη και προκειµένου να προωθηθεί το έργο
για κατασκευή απαιτούνται κάποιες ενέργειες από µέρους µας. Μία εξ αυτών είναι η
καταβολή της οικονοµικής συµµετοχής µας στις δαπάνες κατασκευής της παροχής η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 18.229,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ 16%, το οποίο ποσό θα
πρέπει να καταβληθεί εντός 2 µηνών από της ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος
εγγράφου.
Παρακαλώ σήµερα µε απόφαση σας να εγκρίνετε την τροποποίηση του
προυπολογισµού της ∆ΕΥΑΧ 2011 ώστε να προχωρήσοµε στην κατασκευή του
έργου.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την τροποποίηση του προυπολογισµού της ∆ΕΥΑΧ έτους 2011 ως εξής,
Αυξάνει τον κωδικό 18.11 –∆οσµένες εγγυήσεις- κατά 17.000 ευρώ και ελαττώνει το
πλεόνασµα για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες που από 248.539,69 ευρώ γίνεται
231.539,69 ευρώ.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 10/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚH

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.11/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ-∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΦΙΚΑΡΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΕΥΑ ΧΙΟΥ.
Ο ∆/ντής της ∆ΕΥΑΧ εισηγούµενος φέρνει αίτηση αρίθµ. Πρωτοκ. 345/15.2.11 της
σπουδάστριας Μαρίας –∆έσποινας Φίκαρη η οποία έχει ως εξής,
ΠΡΟΣ
Την ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης –Αποχ/σης Χίου (∆ΕΥΑΧ)
Σας γνωρίζω ότι είµαι απόφοιτος του ΤΕΙ Τοπικής Αυτοδ/σης Καλαµάτας και
επιθυµώ να ασκήσω την πρακτική µου άσκηση προκειµένου να λάβω το πτυχίο
µου.Παρακαλώ να θέσετε το αίτηµα µου προς συζήτηση στο ∆.Σ. της Επιχ/σης και να
µε ενηµερώσετε σχετικά.
Η αιτούσα
Υπογραφή
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αίτηση της σπουδάστριας Μαρίας – ∆έσποινας Φίκαρη αποφοίτου
του ΤΕΙ Τοπικής Αυτοδ/σης Καλαµάτας για πρακτική άσκηση στη ∆ΕΥΑΧ.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 11 /2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.12/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑΣ ΟΜΙ ΜΑΡΣΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΕΥΑΧ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ.
Ο ∆/ντής της ∆ΕΥΑΧ εισηγούµενος φέρνει αίτηση αρίθµ. Πρωτοκ. 528/08.3.11 της
σπουδάστριας Μαρσέλας Οµι η οποία έχει ως εξής,
ΠΡΟΣ
Την ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης –Αποχ/σης Χίου (∆ΕΥΑΧ)
Θα ήθελα να µε προσλάβετε στη ∆ΕΥΑΧ για να κάνω την πρακτική µου άσκηση
καθώς είµαι τελειόφοιτη του Τµήµατος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης του ΤΕΙ Πάτρας (παράρτηµα Πύργου) µε ειδικότητα στην
Πληροφορική.
Η αιτούσα
Υπογραφή
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αίτηση της σπουδάστριας Οµι Μαρσέλας σπουδάστριας του
τµήµατος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του ΤΕΙ Πάτρας
(παράρτηµα Πύργου) µε ειδικότητα στην Πληροφορική για πρακτική άσκηση στην
∆ΕΥΑΧ.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 12 /2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.13/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΟΥ ΒΕΛΒΕ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ
∆ΕΥΑΧ
Ο ∆/ντής της ∆ΕΥΑΧ εισηγούµενος φέρνει αίτηση αρίθµ. Πρωτοκ. 564/14.3.11 του
σπουδαστή Βελβέ Κων/νου η οποία έχει ως εξής,
ΠΡΟΣ
Την ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης –Αποχ/σης Χίου (∆ΕΥΑΧ)
Είµαι πτυχιούχος του ΤΕΙ Μηχανολογίας Πατρών και ζητώ να κάνω πρακτική
άσκηση στην επιχ/ση σας για 6 µήνες.
Ο αιτών
Υπογραφή
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αίτηση του σπουδαστή Βελβέ Κων/νου πτυχιούχου του ΤΕΙ
Μηχανολογίας Πατρών για πρακτική άσκηση στη ∆ΕΥΑΧ.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 13 /2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.14/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΕΥΑΧ κ.ΝΙΚΟΛ. ΣΕΓΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
∆ΑΝΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΕΥ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αίτηση του κ. Νικ. Σέγγου υπαλλήλου
της ∆ΕΥΑΧ που έχει ως εξής,
ΠΡΟΣ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ
Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε δάνειο 700 ευρώ βάσει του ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ
άρθρο 10 παράγρ. 3 (για οικογενειακούς λόγους).
Ο Αιτών
Ν.Σέγγος
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την χορήγηση δανείου 700 ευρώ στον Νικόλαο Σέγγο υπάλληλο της
∆ΕΥΑΧ βάσει του άρθρου 10 παράγρ. 3 του ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 14/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.15/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
EΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Με την απόφαση 194/2010 του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ που αφορούσε το έργο –
Κατασκευή µικρών αντιπληµµυρικών ανασχετικών φραγµάτων- έληγε η προθεσµία
εκτέλεσης του έργου στις 30/1/2011.
Επειδή όµως έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα στις πληρωµές του αναδόχου και ο
ανάδοχος έχει σταµατήσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου βάσει της
προγραµµατικής σύµβασης εισηγούµαι την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου µέχρι τις 31/12/2011.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου – ∆ίκτυα ύδρευσης στο
∆ήµο Χίου µέχρι 31/12/2011 λόγω καθυστέρησης στη πληρωµή λογαριασµών από
το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 15/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.16/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –
∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΙΟΥ-.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Με την απόφαση 193/2010 του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ που αφορούσε το έργο –∆ίκτυα
ύδρευσης στο ∆ήµο Χίου- έληγε η προθεσµία εκτέλεσης του έργου στις 25/1/2011.
Επειδή όµως έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα στις πληρωµές του αναδόχου και ο
ανάδοχος έχει σταµατήσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου βάσει της
προγραµµατικής σύµβασης εισηγούµαι την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου µέχρι 31/12/2011.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου –∆ίκτυα ύδρευσης στο
∆ήµο Χίου – µέχρι 31/12/2011 λόγω καθυστέρησης στη πληρωµή λογαριασµών από
το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 16/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.17/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΟΥ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΠΙΟ ΕΩΣ ΘΟΛΟΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΡΗΝΑΣ-.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής
έργου -–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΠΙΟ ΕΩΣ ΘΟΛΟΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΡΗΝΑΣ-.
σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 1010/26.5.09 απόφαση της Γενικής ∆/νσης
Περιφερείας– ∆/νση τοπ. αυτοδ/σης και δ/σης Ν.Χίου –Τµήµα ΤΥ∆Κ προκειµένου
να παραλάβουµε προσωρινά και οριστικά τις εκτελεσθείσες εργασίες του εν λόγω
έργου.
Το συµβούλιο αφού συζτήσε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου –
–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΠΙΟ ΕΩΣ ΘΟΛΟΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΡΗΝΑΣ-.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 17/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.18/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΟΝΙΟΥ∆Η Μ.
Μ.ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΗ κ.ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΟΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ(Ρέµα Σκύλας)
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αίτηση του δηµότη κ. Καραµανή
Κοσµά η οποία έχει ως εξής, Κύριοι,
Λόγω κακής κατασκευής του έργου σας ανασχετικό φράγµα -ρέµα σκύλας- εγώ
έπαθα τις εξής ζηµιές.
Α)πλήρης καταστροφή τοίχου λιθόκτιστου
Β)ολική καταστροφή αυτοκινήτου µάρκας Ρενώ µε 27.000 χλµ.
Γ)Καταστροφή λιθόκτιστων ντουβαριών µεγάλης αξίας
∆)Πνιγµός κουνελιών και ορνιθών (50).
Ε)Καταστροφή καταψύκτου 2 ψυγείων και καυστήρας καζανιού καλοριφέρ.
Σας παρακαλώ να µε αποζηµιώσετε άµεσα διότι η καταστροφή είναι τεράστια
Ο ∆/ντής συνεχίζοντας επισηµαίνει στο συµβούλιο ότι οι οποιεσδήποτε ζηµιές
ενδεχοµένως να συνέβησαν στην ιδιοκτησία του δηµότη έγιναν λόγω σοβαρής
βροχόπτωσης και όχι λόγω έργου της ∆ΕΥΑΧ. Ο ∆ήµος είχε κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης . Ο συγκεκριµένος δηµότης από ότι γνωρίζω έχει και
στο παρελθόν πάθει µεγάλες ζηµιές από βροχοπτώσεις πριν την εκτέλεση έργου από
τη ∆ΕΥΑΧ στο σηµείο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Στις 18/10/10 είχαµε θεοµηνία. Ισα ίσα που τα µκρά ανασχετικά
βοήθησαν να µην γίνουν µεγαλύτερες ζηµιές. Ισως ήδη έχει αποζηµιωθεί από τα
ΠΣΕΑ Νοµαρχία. Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να απορρίψει την αίτηση του δηµότη κ. Καραµανή Κοσµά για αποζηµίωση διότι τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία καταστροφής υπήρξε θεοµηνία στη Χίο και δεν ήταν αιτία
η κακή κατασκευή του ανασχετικού φράγµατος στο Ρέµα της Σκύλας.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 18/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.19/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
----------------------------------------------------ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Τ/Υ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΕΥΑ ΧΙΟΥ-ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 02.11 ΤΟΥ Επ.Π.Περ.Α.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Εχουµε πολλές φορές αναφερθεί –ακόµα και σε αυτό το Συµβούλιο –στην
αναγκαιότητα αναβάθµισης και επέκτασης της Εγκατάστασης επεξεργασίας
Λυµάτων (ΕΕΛ) της ∆ΕΥΑΧ. Εν συντοµία σας αναφέρω ότι η εγκατάσταση
εξυπηρετεί ήδη µεγαλύτερο αριθµό ισοδύναµων κατοίκων από αυτό για το οποίο είχε
αρχικά σχεδιαστεί και αυτός ο αριθµός αναµένεται να αυξηθεί µε την σύνδεση στα
δίκτυα της ∆ΕΥΑΧ επιπλέον οικισµών. Επίσης µε δεδοµένη τη σηµαντική έλλειψη
υδατικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή , θεωρείται επιβεβληµένη η µέριµνα για
δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης της εκροής της ΕΕΛ π.χ. για άρδευση ,
εµπλουτισµό υδροφορέα κλπ. Το ΥΠΕΚΑ µέσω του ΕπΠΠερΑΑ χρηµατοδοτεί
πλήρως τέτοιες πράξεις , τόσο στο υποέργο της µελέτης όσο και σε αυτό της
κατασκευής. Λόγω αυτής της µεγάλης ανάγκης, και επειδή η ∆ΕΥΑΧ δεν είναι σε
θέση να εκτελέσει το έργο µε ίδιους πόρους, πρέπει να αναζητήσουµε
χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΚΑ.Για την χρηµατοδότηση των πράξεων αυτών πρέπει
να υποβληθεί πρόταση στο µέτρο 02.11 του Επ.Π.Περ.Α.Α του ΥΠΕΚΑ που αφορά
-∆ράσεις ποιότητας νερών , αναβάθµιση –επέκταση και κατασκευή νέων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυµάτων-.
Εισηγούµαι την ανάθεση στην Τ.Υ της ∆ΕΥΑΧ της προετοιµασίας του φακέλου
ώστε να µπορούµε όταν θα είµαστε έτοιµοι σε επόµενο συµβούλιο να υποβάλλουµε
την πρόταση αυτή για χρηµατοδότηση.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Προτείνω να εγκρίνοµε την παραπάνω εισήγηση και να ετοιµάσοµε
άµεσα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να προλάβοµε τις προθεσµίες.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει την ανάθεση στην Τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ της προετοιµασίας
φακέλου της πράξης –Αναβάθµιση και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας
λυµάτων ∆ΕΥΑ Χίου για υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση από το Μέτρο
02.11 του Επ.Π.Περ.Α.Α του ΥΠΕΚΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 19/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.20/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
----------------------------------------------------ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
. Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΣΤΗ ∆ΕΥΑΧ
--------------------------------------------------------------------------------------------Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει το αρ. πρωτοκ. 499/1.3.2011 έγγραφο
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τµήµα Γεωγραφίας σύµφωνα µε το οποίο ζητούν από το
συµβούλιο µας να εξετάσει την δυνατότητα απασχόλησης φοιτητών στην ∆ΕΥΑΧ
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2011. Οι φοιτητές διαθέτουν ευρεία γνώση
θεµάτων τα οποία φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα, ενώ ταυτόχρονα χειρίζονται
αποτελεσµατικά διάφορα πακέτα Η/Υ , χαρτογράφησης και GIS. Επίσης ζητούν να
µάθουν αν µπορούµε να χορηγήσοµε κάποιο ποσό για την αµοιβή των φοιτητών.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια λέει ότι η ∆ΕΥΑΧ είναι πρόθυµη να εξυπηρετήσει
φοιτητές του Πανεπιστηµίου και να τους απασχολήσει το παραπάνω διάστηµα που
ζητείται αλλά χωρίς οικονοµική χορηγία διότι δεν είναι µέσα στις δυνατότητες της
επιχ/σης.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αίτηση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τµήµατος Γεωγραφίας για
πρακτική άσκηση 1 φοιτητή για την θερινή περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου διάρκειας
κατά µέσον όρο 2 µηνών χωρίς την δυνατότητα αµοιβής του ασκούµενου φοιτητή
από την επιχείρηση µας.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 20/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.21/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------------------------------ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ-.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Στα πλαίσια των αναγκών ελέγχου και επισκευής των δικτύων ύδρευσης καθώς και
γεωτρήσεων παραγωγής νερού κρίνεται σκόπιµο να προµηθευτούµε ένα
ολοκληρωµένο αυτοφερόµενο ροµποτικό σύστηµα µε δυνατότητα ελέγχου δικτύων
ύδρευσης υπό πίεση κάθε µεγέθους καθώς και υδρευτικών γεωτρήσεων. Για την
προµήθεια αυτή απαιτείται η σύνταξη µελέτης ώστε να µπορέσουµε να
προχωρήσουµε σε πρόσφορο τρόπο απόκτησης ενός τέτοιου συστήµατος. Η Τ.Υ της
∆ΕΥΑΧ µπορεί να συντάξει τη µελέτη για τη προµήθεια συγκεντρώνοντας και
αξιοποιώντας στοιχεία των διαθέσιµων εξοπλισµών στην αγορά. Είναι πρόσφατη
και η επίδειξη τέτοιας τεχνολογίας που µας έγινε από εξειδικευµένη σε τέτοια
συστήµατα εταιρεία. Εχουµε επίσης υλικό από άλλες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο. Εχει φανεί πόσο θα βοηθήσει ένα τέτοιο σύστηµα
στην εξοικονόµηση νερού ύδρευσης και εµφανίζονται συχνά περιστάσεις στις
οποίες ένα τέτοιο σύστηµα θα µας έδινε ταχύτερο εντοπισµό του προβλήµατος.
Για να ζητήσοµε χρηµατοδότηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να
συνταχθεί µελέτη και να αναθέσοµε στην τεχνική µας υπηρεσία , ώστε να είµαστε
έτοιµοι.

Εισηγούµαι λοιπόν την ανάθεση της µελέτης αυτής στην Τ/Υ της ∆ΕΥΑΧ.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την ανάθεση µελέτης στην τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ για την πράξη
-Προµήθεια Ροµποτικού συστήµατος Ενδοσκόπησης ∆ικτύων- ώστε να είµαστε
έτοιµοι για χρηµατοδότηση.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 21/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.22/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
------------------------------------------------------ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ –ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 02.06 ΤΟΥ Επ.Π.Περ.Α.Α. ΤΟΥ
ΥΠΕΚΑ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Στα πλαίσια των αναγκών ελέγχου και επισκευής των δικτύων ύδρευσης καθώς και
γεωτρήσεων παραγωγής νερού κρίνεται σκόπιµο να προµηθευτούµε ένα
ολοκληρωµένο αυτοφερόµενο ροµποτικό σύστηµα µε δυνατότητα ελέγχου δικτύων
ύδρευσης υπό πίεση κάθε µεγέθους καθώς και υδρευτικών γεωτρήσεων. Για την
χρηµατοδότηση της προµήθειας αυτής πρόσφορο είναι το µέτρο 02.06 του
Επ.Π.Περ.Α.Α. του ΥΠΕΚΑ που αφορά –Έργα ελέγχου διαρροών σε δίκτυα
ύδρευσης -.
Εισηγούµαι την ανάθεση στην Τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ της προετοιµασίας
του φακέλλου ώστε να µπορούµε όταν θα είµαστε έτοιµοι σε επόµενο συµβούλιο να
υποβάλλουµε την πρόταση αυτή για χρηµατοδότηση.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την ανάθεση στην Τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ της προετοιµασίας
φακέλλου της πράξης –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ – για υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση από το
µέτρο 02.06 του Επ.Π.Περ.Α.Α. του ΥΠΕΚΑ που αφορά –Έργα ελέγχου διαρροών
σε δίκτυα ύδρευσης -.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 22/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.23/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛ. 3.000 ΕΥΡΏ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
O ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Με τη παρούσα µελέτη η ∆ΕΥΑΧ Χίου πρόκειται να κατασκευάσει ένα νέο δίκτυο
οµβρίων στην οδό Ανθεστηρίων για την απορροή των οµβρίων υδάτων της περιοχής
µιας και το υφιστάµενο δίκτυο δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις µεγάλες ποσότητες
οµβρίων υδάτων , η ανάγκη αυτή προέκυψε µετά από την αύξηση της οικοδόµησης
της περιοχής και κατ επέκταση την µικρότερη απορρόφηση των οµβρίων υδάτων
που έχει σαν αποτέλεσµα να πληµµυρίζουν τα σπίτια που βρίσκονται στη
χαµηλότερη ζώνη της οδού καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για αύξηση της
ποσότητας σχαρών απορροής που θα οδηγούν τα αποχετευµένα ύδατα δια µέσω
µιας εκ των προηγηθέντων ιδιοκτησιών προς το οικόπεδο του ∆ήµου που είναι ικανό
να απορροφήσει τη ποσότητα του.
Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί µε σωλήνες PVC Φ200 corrugated(δίδυµος
αγωγός) και το συνολικό του µήκος θα είναι 50 m. ,θα κατασκευαστούν τρεις σχάρες
οµβρίων , η κάθε µια συνολικού όγκου 400L όπως φαίνεται στο σχέδιο.
Ο προυπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 3.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την εκτέλεση του έργου –∆ίκτυο οµβρίων στην οδό Ανθεστηρίων –
προυπολογισµού 3.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.
Εγκρίνει την τροποποίηση του προυπολογισµού του 2011 ως εξής,
Ανοίγει τον Κ.Α. 15.07.0012 στα έργα οµβρίων υπό εκτέλεση µε το ποσό των
3.000,00 ευρώ και µειώνει ισόποσα το πλεόνασµα του προυπολογισµού από
206.539,69 ευρώ γίνεται 203.539,69 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 23/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.24/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
∆ιαφαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι η ορθολογική διαχείριση των υδατικών
πόρων της Νήσου απαιτεί συνεχή έλεγχο της παραγωγής, της διανοµής και της
κατανάλωσης του νερού , ώστε κατά κύριο λόγο να εντοπίζονται άµεσα και να
επιδιορθώνονται οι βλάβες που οδηγούν σε διαρροές. Για να γίνει αυτό εφικτό
πρέπει να κινηθούµε προς την κατά το δυνατό εκτεταµένη τηλεµατική διαχείριση
της παραγωγής του νερού (γεωτρήσεις , λιµνοδεξαµενές , αφαλατώσεις)και των
δικτύων διανοµής ώστε να µπορούµε να γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή εάν και που
εµφανίζονται διαρροές και να τις επιδιορθώνουµε άµεσα. Για το σκοπό αυτό και για
τα ∆.∆. Χίου, Καµποχώρων και Αγίου Μηνά η Τ/Υ έχει συντάξει µελέτες για την
τηλεµατική διαχείριση του νερού ύδρευσης. Η µελέτη αυτή θεωρώ ότι πρέπει να
επεκταθεί στο σύνολο της νήσου ώστε να είναι έτοιµη να προχωρήσει προς
υλοποίηση µόλις εξευρεθούν οι πόροι.
Εισηγούµαι λοιπόν την ανάθεση της µελέτης στην τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την ανάθεση στην τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ της µελέτης για την
πράξη –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ-.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 24/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.25/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
---------------------------------ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ-.
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 02.06
ΤΟΥ Επ.Π.Περ.Α.Α. ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
∆ιαφαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι η ορθολογική διαχείριση των υδατικών
πόρων της Νήσου απαιτεί συνεχή έλεγχο της παραγωγής, της διανοµής και της
κατανάλωσης του νερού , ώστε κατά κύριο λόγο να εντοπίζονται άµεσα και να
επιδιορθώνονται οι βλάβες που οδηγούν σε διαρροές. Για να γίνει αυτό εφικτό
πρέπει να κινηθούµε προς την κατά το δυνατό εκτεταµένη τηλεµατική διαχείριση
της παραγωγής του νερού (γεωτρήσεις , λιµνοδεξαµενές , αφαλατώσεις)και των
δικτύων διανοµής ώστε να µπορούµε να γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή εάν και που
εµφανίζονται διαρροές και να τις επιδιορθώνουµε άµεσα.
Για την χρηµατοδότηση της προµήθειας αυτής πρόσφορο είναι το µέτρο 02.06 του
Επ.Π.Περ.Α.Α. του ΥΠΕΚΑ που αφορά -Έργα ελέγχου διαρροών σε δίκτυα
ύδρευσης-.Εισηγούµαι την ανάθεση στην Τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ της
προετοιµασίας του φακέλλου ώστε να µπορούµε όταν θα είµαστε έτοιµοι σε επόµενο
σύµβούλιο να υποβάλλουµε την πρόταση αυτή για χρηµατοδότηση.

Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την ανάθεση στην Τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ της προετοιµασίας
φακέλλου της πράξης -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ- για υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση από το
µέτρο 02.06 του Επ.Π.Περ.Α.Α. του ΥΠΕΚΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 25/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.26/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΜΦΙΚΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ
ΕΙΣΡΟΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΈΣ ΤΟΥΣ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αιτήσεις των δηµοτών κ. Αργυρού
Χαρ. , κ. Κωνσταντινίδη Σάββα και κ. Σιδωράκη Αλεξ.οι οποίοι ζητούν αποζηµίωση
για τη καταστροφή που έγινε στις οικίες τους από εισροή λυµάτων λόγω έµφραξης
του δικτύου αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΧ. Ο ∆/ντής ενηµερώνει ως εξής,
∆/ΝΤΗΣ. Τα νερά εισχώρησαν στα ακίνητα αυτά λόγω και της έµφραξης του
δικτύου αποχέτευσης αλλά και λόγω του ότι ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας είχε
κατασκευάσει απορροή των οµβρίων στο δίκτυο αποχέτευσης.Αυτό αύξησε πολύ τη
ροή στο δίκτυο αποχέτευσης λόγω έντονης βροχόπτωσης εκείνη τη νύχτα και το
δίκτυο αδυνατούσε να απάγει το σύνολο της ροής µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί στα
υπόγεια της πολυκατοικίας.
Συνεργείο της ∆ΕΥΑΧ βοήθησε στο καθάρισµα και την άλλη µέρα τακτοποιήθηκε
το θέµα. Επίσης χλωριώθηκε η φουντάνα της πολυκατοικίας. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα
όµβρια της πολυκατοικίας έπεφταν µέσα στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΧ.
Αντεπίστροφες βαλβίδες δεν υπήρχαν , ούτε άδειες από πολεοδοµία για τα ακίνητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Απ ότι ακούω είναι χωρίς άδεια άρα να ζητήσουν αποζηµίωση από τον
κατασκευαστή της πολυκατοικίας. Να συνταχθεί επιστολή από το νοµικό σύµβουλο
της ∆ΕΥΑΧ και να αναφέρει τα παραπάνω που είναι και το σκεπτικό των
συµβούλων. Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να απορρίψει την αίτηση των δηµοτών κ. Αργυρού Χαρ. , κ. Κωνσταντινίδη Σάββα
και κ. Σιδωράκη Αλεξ.οι οποίοι ζητούν αποζηµίωση για τη καταστροφή που έγινε
στις οικίες τους από εισροή λυµάτων λόγω έµφραξης του δικτύου αποχέτευσης της
∆ΕΥΑΧ διότι δεν υπήρχαν αντεπίστροφες βαλβίδες , έχουν ρίξει τα όµβρια στο
δίκτυο αποχ/σης και δεν έχουν άδειες για κατοικίες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 26/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.27/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
OΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΕΥΑΧ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Ως τεχνικός ασφαλείας στην ∆ΕΥΑΧ είχε οριστεί ο µηχανικός κ. Βασιλικός
Σταύρος. Όµως ο προαναφερόµενος βρίσκεται σε κανονική άδεια και µετά το τέλος
αυτής θα υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα για την συνταξιοδότηση
του.
Παρακαλώ µε την σηµερινή σας απόφαση να ορίσετε νέο τεχνικό ασφαλείας για τη
∆ΕΥΑΧ και εισηγούµαι να εγκρίνετε τον ορισµό της κ. Ελευθερίου Μαρίας
προισταµένης τµήµατος υδάτινων πόρων.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει τον ορισµό της κ. Ελευθερίου Μαρίας προισταµένης του τµήµατος
Υδάτινων πόρων ως τεχνικού ασφαλείας στη ∆ΕΥΑΧ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 27/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.28/2011 ΩΡΑ 14.30
Στη Χίο και στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα 17 του µήνα
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 14.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΧ µε
την προεδρία του Προέδρου του κ. Μουρούνα Ιωάννη κι ύστερα από πρόσκληση
του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 11/3/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς
και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του
Ν.1069/80 και του ∆ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και
υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΥ∆Η
Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΡΕΣ ∆ΗΜ.
ΜΙΧ.ΦΥΤΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦ.
.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ ΧΡ.
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Β.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.
Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΕΥΑΧ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.(κ.Καλογεράκης , κ. Γαίλα , κ.
Αποστολόπουλος.)
Ο ∆/ντής εισηγούµενος φέρνει στο συµβούλιο έγγραφο για συµµετοχή σε
επιµορφωτικό σεµινάριο που αφορά τις ∆ΕΥΑ µετά τον Καλλικράτη.
Ο Πρόεδρος λέει ότι είναι απαραίτητο να συµµετέχουν οι υπάλληλοι της ∆ΕΥΑΧ κ.
Καλογεράκης, κ. Γαίλα και κ. Αποστολόπουλος για να επιµορφωθούν διότι το
σεµινάριο είναι διαµορφωµένο αποκλειστικά για ∆ΕΥΑ και πρέπει να ενηµερωθούν
τα στελέχη της επιχ/σης για τις αλλαγές που επήλθαν.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα ,σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την συµµετοχή στο επιµορφωτικό σεµινάριο της Training –NET.E.E. των
κ. Καλογεράκη Π. , κ. Γαίλα Ειρ. και κ. Αποστολόπουλου Ιωάν.
Το κόστος της συµµετοχής είναι 380,00 ευρώ ανά άτοµο δηλαδή σύνολο 1.140,00
ευρώ και θα επιβαρύνει τον κωδικό 60.020400 –Εξοδα επιµόρφωσης προσωπικού-.
Τα εισιτήρια τους και η ηµερήσια αποζηµίωση τους θα επιβαρύνουν τον κωδικό
60.00.1100 –Αµοιβές εκτός έδρας-.
Το πρόγραµµα του σεµιναρίου είναι επιδοτούµενο από το ΛΑΕΚ και θα γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες από τον προιστάµενο διοικητικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΧ για
την λήψη της επιδότησης.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 28/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΧΙΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΙ ΑΦΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΙΩΑΝ. ΜΟΥΡΟΥΝΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΕΦ. ΜΙΧΑΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ. ΜΟΝΙΟΥ∆Η

∆ΗΜ. ΡΕΣ

ΧΡ.ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ

Γ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ

ΑΝΤ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

