∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ρισκάκης Πέτρος
2. Λαµπρινούδης Παντελής
3. Θλιβίτου Αθηνά
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ . Σας καλωσορίζω σήµερα στο νέο διοικητικό συµβούλιο .Η παλιά
εταιρεία δηµιούργηµα του ∆ηµάρχου Ι. Μπουµπάρη έκλεισε το κύκλο της και
ανοίγει σήµερα η ενιαία ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε µεγάλο φάσµα εργασιών µιας και
περιλαµβάνει όλη τη Χίο.Θα εργασθούµε όλοι µαζί και θα φέροµε ένα καλό
αποτέλεσµα.
Στη συνέχεια παίρνει το λόγο η κ. Ειρήνη Γαίλα προϊσταµένη της οικονοµικής και
διοικητικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου η οποία ενηµερώνει το δ/κό
συµβούλιο για την οικονοµική κατάσταση της ∆ΕΥΑ Χίου και της ∆ΕΥΑ
Καµποχώρων.

∆..Ε.Υ.Α.Κ
Κωδικοί Λογιστικής

Απαιτήσεις

Πελάτες (ανείσπρακτα υπολοιπα)

Υποχρεώσεις

Άνοιγµα

170.075,98

Παρακρατηθείς φόρος από ∆ηµόσιο

1.553,28

Επιταγές εισπρακτέες

519,00

Τράπεζα Εurobank

755,11

Τράπεζα Εurobank

743,09

Tράπεζα Εµπορικη

45,48

Τράπεζα Εθνική

30,63

∆άνειο σε τράπεζα Eurobank

55.818,78

Προµηθευτές (οφειλές)

40.026,63

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσ.

20.111,64

ΦΠΑ

480,12

Φόρος µισθωτών υπηρεσιών

1.740,55

Φόρος ελευθέρων επαγγελµατιών

233,20

Φόρος αµοιβών ∆.Σ.

53,25

ΙΚΑ

127.942,46
173.722,57

ΣΥΝΟΛΑ

246.406,63

-72.684,06

∆..Ε.Υ.Α.Χ
Κωδικοί Λογιστικής

Απαιτήσεις

Πελάτες (ανείσπρακτα υπολοιπα)

Άνοιγµα

1.396.409,65

Παρακρατηθείς φόρος από ∆ηµόσιο

6.549,05

Ταµείο

7.119,73

Τράπεζα Εurobank

258.880,17

Τράπεζα Μarfin

111.808,24

Tράπεζα Πειραιώς

Υποχρεώσεις

12.995,47

Τράπεζα Εθνική

6.817,87

∆άνειο σε Ευρωπαική Τραπεζα Επενδύσεων

4.684.611,44

Προµηθευτές (οφειλές)

94.587,65
ΣΥΝΟΛΑ

1.800.580,18

4.779.199,09

-2.978.618,91

Η ∆ΕΥΑ Καµποχώρων έκλεισε πριν 10 µέρες κι έπρεπε να ενσωµατωθεί µε την
δική µας. Όπως βλέπετε είναι µια επιχείρηση µε χαµηλή , µηδαµινή ρευστότητα.
Πληρώθηκαν µόνο 5 υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι από εµάς. Εχει πολλά ανείσπρακτα κι
είναι µεγάλο το ποσοστό σαυτά. Επίσης έχει δάνειο από την Eurobank.
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. Παπαντωνάκης Αντ. εκπρόσωπος του Εργατικού
κέντρου Χίου και λέει
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ.Εύχοµαι καλορίζικο το νέο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου. ∆ιαµαρτύροµαι για τον ορισµό αναπληρωµατικού εκπροσώπου. Μάλιστα έχω
κάνει και έγγραφο γιαυτό. Ορίσθηκε αναπληρωµατικό µέλος στο ∆.Σ. από άλλο
φορέα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι λάθος , ρητά το αναφέρει ο νόµος. Και ο
∆ήµαρχος κ. Λαµπρινούδης
και ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου
περιφρόνησε τους εργαζοµένους και τους καταγγέλοµε. Ιδιαίτερα είναι λάθος του
προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου που το επέτρεψε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (κ. Φυτούσης). Τα είπατε παραπάνω από την πραγµατικότητα.
Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ. Καλογεράκης Πέτρος ∆ιευθυντής της επιχείρησης
ο οποίος λέει
Με την ευκαιρία της πρώτης συνεδρίασης του νέου συµβουλίου θα ήθελα να σας
ενηµερώσω για κάποια θέµατα και παρακαλώ για τη λήψη αποφάσεων σε όσα από
αυτά απαιτείται:
1) Πλαίσιο λειτουργίας της ∆ΕΥΑΧ
Ως γνωστό η ∆ΕΥΑΧ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και διέπεται από
τους αντίστοιχους νόµους και κανόνες. Ένα από τα σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής
της λειτουργίας της είναι ότι είναι οικονοµικά ανεξάρτητη από τη λειτουργία του
∆ηµόσιου τοµέα. Αυτό σηµαίνει ότι βασικός γνώµονας της λειτουργίας της πρέπει να
είναι ο ανταποδοτικός χαρακτήρας. ∆ηλαδή τα έξοδα και οι παρεχόµενες υπηρεσίες
πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τους «πελάτες» της υπηρεσίας, δηλαδή τους
δηµότες. Συνεπώς θα πρέπει συνεχώς να έχουµε στο νου ότι οποιαδήποτε δαπάνη θα
πρέπει να καλύπτεται ισόποσα από έσοδα ειδάλλως θα δηµιουργήσει ζηµία στην
επιχείρηση, πρόβληµα στην ικανότητά της για κάλυψη των εξόδων, εποµένως και
αδυναµία παροχής σωστών υπηρεσιών στους δηµότες. Τα έσοδα της ∆ΕΥΑ
αποτελούνται κυρίως από τις εισπράξεις των λογαριασµών από τους δηµότες και από
λοιπά έσοδα (πχ επιχορήγηση αφαλατώσεων, επιχορηγούµενα έργα κλπ). Ο
ανταποδοτικός χαρακτήρας και η οικονοµική ευρωστία είναι και ο παράγοντας που
άµεσα επηρεάζει και τα επόµενα θέµατα προς συζήτηση.
2) Υποδοµές – δίκτυα – εξοπλισµός
Γίνεται συνεχής προσπάθεια από το προσωπικό για κατά το δυνατό καλύτερη
εκµετάλλευση των υποδοµών και του εξοπλισµού της ∆ΕΥΑΧ µε σκοπό την
καλύτερη παροχή υπηρεσίας στους δηµότες. Συχνά αυτό γίνεται µε περιορισµένους
πόρους και µε αντίστοιχες σηµαντικές προσπάθειες από πλευράς του προσωπικού µε
σκοπό την κατά το δυνατό µείωση των δαπανών για το αντικείµενο αυτό. Η

επίβλεψη λειτουργίας, οι συντηρήσεις και οι βελτιώσεις είναι καθηµερινή µέριµνα.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και απαιτήσεις οι οποίες
προστιθέµενες σε καθηµερινές αβαρίες δηµιουργούν συχνά προβλήµατα στην
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
παλαιότητα µεγάλου τµήµατος δικτύου ύδρευσης και µηχανολογικού εξοπλισµού,
σηµαντική έλλειψη αστυνόµευσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αρκετά
παντορροϊκά δίκτυα, απαιτήσεις βιολογικών καθαρισµών σε εκτενή συντήρηση,
ανάγκες για επέκταση δικτύων κυρίως αποχετευτικών, κλπ. Τα προβλήµατα αυτά
εµφανίζονται εντονότερα στα περιφερειακά ∆.∆.
3) Προσωπικό
Το προσωπικό της Υπηρεσίας δέχθηκε το τελευταίο διάστηµα επιπλέον αποµείωση
λόγω συνταξιοδοτήσεων. Στο δυναµικό της πρώην ∆ΕΥΑΧ προστέθηκε αυτό της
∆ΕΥΑΚ. Όµως µε τη διεύρυνση των ορίων ευθύνης οι απαιτήσεις έχουν γίνει πολύ
περισσότερες από τις δυνατότητες του τεχνικού προσωπικού και ειδικά των
συνεργείων. Αυτό σηµαίνει ότι για να επανέλθει η λειτουργία σε σωστά επίπεδα και
να εξυπηρετείται ο δηµότης πρέπει να ενισχυθούν ορισµένοι τοµείς µε τεχνικό
προσωπικό, κυρίως έκτακτο για την αντιµετώπιση των σωρευµένων από το παρελθόν
απαιτήσεων των περιφερειακών ∆.∆.. Αυτό γίνεται ακόµη πιο επιτακτικό αν
συνυπολογίσουµε και την ανάγκη για εκτέλεση νέων έργων πέρα από τις
καθηµερινές συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις.
4) Υδατικοί πόροι
Το πρόβληµα ξεκινάει από την έλλειψη ενιαίου φορέα διαχείρισης. Συνεχίζεται µε
την έλλειψη «παιδείας νερού», ότι δηλαδή το νερό είναι ένα αγαθό απειλούµενο και
σε έλλειψη και πρέπει να το αντιµετωπίζουµε ως τέτοιο. Τέλος το πρόβληµα φτάνει
στην τιµολόγηση του αγαθού αυτού, η οποία δεν απεικονίζει ούτε το πραγµατικό
κόστος προσφοράς αυτού του αγαθού – υπηρεσίας, ούτε το σηµαντικό
περιβαλλοντικό κόστος από την υπερεκµετάλλευση του φυσικού αυτού πόρου µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείται στον καταναλωτή η αίσθηση της πληθώρας και να
οδηγείται σε υπερκατανάλωση. Σηµαντικό παράγοντα στην προστασία των φυσικών
πόρων αποτελεί και η λειτουργία των βιολογικών καθαρισµών. Σε περίπτωση κακής
λειτουργίας η ζηµιά είναι πολύ σοβαρή, ενώ αντίθετα αν εξασφαλίζεται συνεχώς
ορθή λειτουργία µας επιτρέπει και την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης της εκροής
µε αντίστοιχη εξοικονόµιση νερού άρδευσης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα
στην συνεχή ενίσχυση των υπαρχόντων και αύξηση του αριθµού των πηγών
υδροδότησης για να υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί το σύνολο της περιοχής
αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑΧ, ειδάλλως θα εµφανιστεί έλλειψη σε ορισµένες περιοχές.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάµε την ανάγκη προστασίας της υδατολεκάνης Κορακάρη
από επιπλέον υφαλµύριση και ότι για να µπορέσουµε να έχουµε µια λύση σε
περιπτώσεις έλλειψης νερού οι υδρογεωτρήσεις του Κορακάρη πρέπει κατά το
δυνατό ειδικά τους χειµερινούς µήνες να «αναπαύονται» ώστε να αναγεννώνται.

5) Επιδότηση λειτουργίας αφαλάτωσης
Μετά την είσπραξη από λογαρισµούς σηµαντικότερη πηγή χρηµατοδότησης της
ετήσιας λειτουργίας της ∆ΕΥΑΧ είναι η επιδότηση της λειτουργίας της αφαλάτωσης.
Με δεδοµένο ότι οι ∆ΕΥΑ ακόµη πληρώνουν µε οικιακό και όχι βιοµηχανικό
τιµολόγιο τους λογαριασµούς ∆ΕΗ και το ότι η αφαλάτωση είναι εξαιρετικά
ενεργοβόρα εγκατάσταση σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές απαιτήσεις σε χηµικά,
ανταλλακτικά και προσωπικό, η λειτουργία τους απαιτεί αρκετούς πόρους. Είναι
όµως απαραίτητη για την κάλυψη της έλλειψης νερού και της βελτίωσης της
ποιότητάς του ειδικά τους θερινούς µήνες. Εποµένως πρέπει να εξασφαλιστεί και η
συνέχιση της επιδότησης της λειτουργίας τους για να µην αναγκαστούµε να
µετακυλίσουµε αυτό το υψηλό κόστος λειτουργίας στους καταναλωτές.
6) Χρέη πρώην όµορων ∆ήµων
Οι πρώην ∆ήµοι Οµηρούπολης και Αγίου Μηνά ενώ λάµβαναν υπηρεσίες από την
πρώην ∆ΕΥΑΧ (αποχέτευση) δεν προχωρούσαν στις εξοφλήσεις των οφειλών τους.
Αυτό οδήγησε σε συσσώρευση χρεών τα οποία τώρα µεταβιβάστηκαν στο ∆ήµο
Χίου. Τµήµα των οφειλών αυτών είναι και τελεσίδικα επιβεβαιωµένο, ενώ για το
υπόλοιπο εκκρεµούν αγωγές. Το ύψος των οφειλών είναι εξαιρετικά µεγάλο, αλλά
αφορά υπηρεσίες της πρώην ∆ΕΥΑΧ τις οποίες παρείχε στους όµορους ∆ήµους
χωρίς αντίτιµο. Είναι λοιπόν βεβαιωµένες εργασίες οι οποίες απασχολούσαν
προσωπικό και κόστιζαν σε υλικά στην πρώην ∆ΕΥΑΧ και εφόσον δεν έχουν ακόµη
εξοφληθεί ουσιαστικά είναι εις βάρος των οικονοµικά εντάξει δηµοτών του πρώην
∆ήµου Χίου. Πρέπει να δροµολογηθεί σταδιακά η πληρωµή των οφειλών αυτών στο
ακέραιό τους και οποιαδήποτε εξωδικαστική µείωση τους κρίνεται απαράδεκτη από
την Υπηρεσία.
7) Εκτός αρµοδιοτήτων
Είναι απαραίτητη η ενηµέρωση και η άµεση λήψη αποφάσεων για το θέµα αυτό.
Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι µέχρι στιγµής έχει γίνει συνένωση πρώην ∆ΕΥΑΧ
και ∆ΕΥΑΚ. Για την επέκταση αρµοδιοτήτων στους υπόλοιπους έξι
Καποδιστριακούς ∆ήµους απαιτείται ακόµα να γίνουν αρκετές κινήσεις για την
παράδοση των δικτύων αρµοδιοτήτων και εσόδων από το ∆ήµο Χίου. Έως τότε η
νέα ∆ΕΥΑ δεν έχει αρµοδιότητες στις περιοχές αυτές. Οποιοδήποτε λοιπόν
προσωπικό απασχολείται σε αυτές και οποιαδήποτε έξοδα γίνονται είναι παράτυπα.
Απαιτείται λοιπόν από το Συµβούλιο η ανάληψη ευθύνης για την απασχόληση
προσωπικού και εξοπλισµού και την χρήση υλικών της ∆ΕΥΑΧ αντί για το ∆ήµο
στους έξι αυτούς Καποδιστριακούς ∆ήµους µέχρι την ολοκλήρωση των
απαιτούµενων διαδικασιών συνένωσης.

Το λόγο παίρνει το αναπληρωµατικό µέλος του ∆.Σ. κ. Μάρκος Μεννής ο οποίος
λέει τα εξής,
Μ.ΜΕΝΝΗΣ. Νοµίζω ότι αυτό που λέτε για πολίτες δύο κατηγοριών κλπ. είναι
λάθος. Θα πάρει το ∆.Σ. µια απόφαση ότι –αποδεχόµαστε- τα των άλλων
∆ήµων.Επίσης θα πρέπει να δούµε πως θα διατάξοµε τις υπηρεσίες µας ώστε η
∆ΕΥΑ Νήσου Χίου να µην έχει προβλήµατα. ∆ηλαδή πως γινότανε η ύδρευση στους
άλλους ∆ήµους? Να δούµε τι θα γίνει µε την τιµολογιακή πολιτική που είναι τόσο
διαφορετική. Να ενισχυθεί το προσωπικό της ∆ΕΥΑΧ.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. Είναι υποχρέωση µας να καταγράψει αναλυτικά η
∆ΕΥΑΧ όλα τα έξοδα που έχει η ∆ΕΥΑ από τους ∆ήµους.
Οι σύµβουλοι διαβάζουν το ΦΕΚ ίδρυσης της νέας
∆ΕΥΑ Νήσου Χίου και
ενηµερώνονται.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος λένε στον ∆/ντή ότι αυτά που
αναφέρει είναι σαν να κάνει πολιτική επιστολή και δεν χρειάζεται να τα αναφέρει.
Επίσης να µην εµφανίζονται οι υπάλληλοι σαν να είναι σωτήρες της ∆ΕΥΑΧ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Πάρετε το απόφαση ότι ο ∆ήµος δηµιούργησε τη ∆ΕΥΑΧ κι ο ∆ήµος
θα κάνει κουµάντο. Η ∆ΕΥΑΧ θα εισπράξει χρήµατα του 2009-2010 και ήδη
κάναµε επιστολή µε το ∆ήµαρχο προς τους πρώην ∆ήµους. Υπάρχει διαµάχη µεταξύ
υπαλλήλων του ∆ήµου Χίου και υπαλλήλων της ∆ΕΥΑΧ. Αυτό θα κοπεί. Ο
διευθυντής λέει ότι εξυπηρετήσαµε κάποιους δηµότες. Αν το κάναµε το κάναµε γιατί
είναι δικοί µας.
Πριν 8-9 χρόνια δίναµε νερό 3 φορές την εβδοµάδα. Παραδώσαµε την επιχ/ση πριν 4
χρόνια να δίνει νερό κάθε µέρα. Ο δήµαρχος Μάρκος Μεννής βοήθησε πολύ
ξεκινώντας τις αφαλατώσεις και του δίνοµε συγχαρητήρια για ότι έφτιαξε µέχρι
σήµερα.
Στο σηµείο αυτό ζητά να παρέµβει η εκπρόσωπος των εργαζοµένων κ. Γαϊλα Ειρ.
αλλά ο Πρόεδρος της λέει να µην συνεχίσει.
Ο κ. Παπαντωνάκης Αντ. λέει να λάβει γνώση το συµβούλιο των όσων λέει ο ∆/ντής
και να µην φιµώνει τους συµβούλους ο Πρόεδρος. ∆εν ήταν µόνο ο κάθε Πρόεδρος
που αποφάσιζε για κάθε τι αλλά και το δ/κό συµβούλιο , δεν πρέπει να το ξεχνάµε.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ . ∆εν ισχυρίστηκα ότι είµαι ο σωτήρας της ∆ΕΥΑΧ και συγγνώµη
για την ένταση που προκάλεσα µε αυτά που ανέφερα. Απλώς είπα ξεκάθαρα ότι είναι
παράνοµο να επεµβαίνοµε αλλού. Και να αναλάβει τις ευθύνες το δ/κό συµβούλιο
διότι π.χ. αν στείλω εκτός ∆ΕΥΑΧ υπαλλήλους να επέµβουν και χτυπήσουν θα βρώ
µπελά. Να αναλάβει το ∆.Σ. την ευθύνη.
Τον λόγο παίρνει ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ κ. Ρισκάκης Π.
ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. Θέλω κι εγώ να ευχηθώ να πάµε µπροστά την ∆ΕΥΑΝΧ. Ο
δήµαρχος κ. Λαµπρινούδης Π. έκανε την επιλογή του κ. Φυτούση Μ. ως Πρόεδρος
της επιχ/σης και εµάς ώστε να τον βοηθήσοµε να βρει η ∆ΕΥΑΝΧ το δρόµο της.
Να µας πει ο ∆/ντής που βάζετε το πήχυ της επιχείρησης ,ποιο είναι το όραµα σας?
Τι έκανε η προηγούµενη δηµοτική αρχή και ο Πρόεδρος της?
ΓΑΊΛΑ ΕΙΡΗΝΗ. (Εκπρόσωπος εργαζοµένων ∆ΕΥΑΝΧ). Λόγω της κρίσης που
περνά η χώρα µας έχουν ψηφιστεί νόµοι και µέτρα. Θα υπάρξουν καταλογισµοί σε
εσάς και σε µας. Μπορεί πριν να βιαζόσαστε στις κινήσεις σας διότι είχαµε αυξηµένο
τον υδράργυρο και έπρεπε µε κάθε τρόπο να βρείτε υγιεινό νερό. Προς τον παρόν δεν

είµαστε ιδιοκτήτες των δικτύων κλπ. άρα οι υπάλληλοι µας όταν επέµβουν δεν
καλύπτονται σε περίπτωση ατυχήµατος.
∆ΙΕΘΥΝΤΗΣ . Αυτό ζητάµε από εσάς , να µας καλύπτετε.
ΑΘΗΝΑ ΘΛΙΒΙΤΟΥ. Εµείς ως Ιωνία είχαµε ζητήσει βοήθεια αλλά µας είπατε όχι
πριν την δηµοσίευση στο ΦΕΚ της ∆ΕΥΑΝΧ. Κιεγώ συµφωνώ να σας καλύψει το
∆.Σ. στις επεµβάσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Αυτό το -εµείς είµαστε ∆ΕΥΑΝΧ και δεν έχοµε καµµία σχέση µε το
∆ήµο – πρέπει να απαλειφθεί.
Ο ∆/ντής γνωρίζει στο συµβούλιο ότι χορηγήθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα µε
πρόγραµµα σύνδεσης
του Cosmote και συγκεκριµένα ένα στον Πρόεδρο κ. Φυτούση Μιχ. και ένα στο
µέλος του ∆.Σ. µε µόνιµη απασχόληση και αµοιβή κ. Ρισκάκη Π.
Ο Πρόεδρος ζητά από το ∆.Σ. να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε δύο
θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
1. Κάλυψη ελλείψεων προσωπικού.
2.Αίτηµα της Προµηθευτικής για πώληση νερού αφαλάτωσης.
Το συµβούλιο δέχεται να αποφασίσουν σήµερα για αυτά τα θέµατα.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 31/2011
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΕΥΑΝΧ –
∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
Α. AΠΟΓΡΑΦΗ –ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ -∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΕΥΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΧΙΟΥ
Β. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Χίου ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ
ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΙΟΥ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση
το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου
του κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
και δίνει το λόγο και λέει τα εξής,
Σας παρουσιάζω µια προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου και
του ∆ήµου Χίου όπου σκοπός της είναι η καλύτερη και άµεση αντιµετώπιση των
προβληµάτων που υπάρχουν η που αναµένεται να προκύψουν σε θέµατα ύδρευσης –
άρδευσης – αποχ/σης από τις συνεννώσεις των δύο ∆ΕΥΑ Χίου και Καµποχώρων
και των έξι (6) υπηρεσιών ύδρευσης των λοιπών ∆ήµων Οµηρούπολης ,
Καρδαµύλων , Αµανής , Αγίου Μηνά , Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων πιο
συγκεκριµένα
η Απογραφή , η Αποτύπωση , ο ∆ιαχωρισµός , η Συντήρηση των περιουσιακών
στοιχείων των δύο συµβαλλοµένων στα θέµατα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς
επίσης και ο εντοπισµός η κοστολόγηση βλαβών και ελλείψεων καθώς επίσης και
λήψη µετρήσεων καταναλώσεων στο προ της 1/12011 που ανήκουν στον ∆ήµο και
στο µετά που ανήκουν στην Νέα ∆ΕΥΑ ώστε στη συνέχεια να δοθεί ακριβής εικόνα
στις οικονοµικές υπηρεσίες για τα περαιτέρω.
Συγκεκριµένα σας παρουσιάζω την προγραµµατική σύµβαση ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ:
Και

A)

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Β)

ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ: AΠΟΓΡΑΦΗ –ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
-∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΕΥΑ ΧΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.

ΚΑΙ

Στη Χίο σήµερα, την ……………του µηνός ………………….2011 , οι παρακάτω
συµβαλλόµενοι :
Α.Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Χίου κ. Πολύδωρο
Λαµπρινούδη
Β.Η ∆ΕΥΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο της κ. Μιχάλη
Φυτούση

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Μεταξύ των συµβαλλοµένων , υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση
σύµφωνα µε :
Α)Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006) όπως τούτο ισχύει σήµερα
Β)Το άρθρο 25 του ν. 2738/99
Γ)Το άρθρο 100 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010)
∆)Την υπ αρίθµ. …/2011 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου και την υπ αρίθµ……/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου
Χίου που αφορούν την υπογραφή της παρούσας , µε την οποία καθορίζεται ένα
πλαίσιο συµφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησης της.
Σκοπός της σύµβασης αυτής είναι η υλοποίηση του έργου του έργου που
αναφέρεται στην ιδρυτική πράξη της ∆ΕΥΑΧ στην παράγραφο –ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΦΕΚ 479/29.3.2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που
θα ισχύουν για την εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριµένα
- Το προοίµιο και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1)
- Τους στόχους του έργου (άρθρο 2)
- Το αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 3)
- Το χρόνο που θα διαρκέσει η σύµβαση (άρθρο 4)
- Το φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση των µελετών και του έργου (άρθρο 5)
- Τα σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των µελετών και έργων που θα γίνουν ,
καθώς και άλλες ειδικές ρυθµίσεις (άρθρο 6)
- Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηµατοδότησης (άρθρο 7)
- Τα δικαιώµατα κα τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 8)
- Την συγκρότηση και τις αρµοδιότητες της κοινής επιτροπής που θα
ειδικευτεί και θα παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και την ορθή
εφαρµογή των όρων της σύµβασης (άρθρο 9)
- Τον καθορισµό φορέα λειτουργίας του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Η καλύτερη και άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που υπάρχουν η που
αναµένεται να προκύψουν σε θέµατα ύδρευσης –άρδευσης – αποχ/σης από τις
συνενώσεις των δύο ∆ΕΥΑ Χίου και Καµποχώρων και των έξι (6) υπηρεσιών
ύδρευσης των λοιπών ∆ήµων Οµηρούπολης , Καρδαµύλων , Αµανής , Αγίου Μηνά ,
Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων πιο συγκεκριµένα:
η Απογραφή , η Αποτύπωση , ο ∆ιαχωρισµός , η Συντήρηση των περιουσιακών
στοιχείων των δύο συµβαλλοµένων στα θέµατα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης
και πυρόσβεσης που ενόψει του θέρους καθίσταται άκρως επιτακτική, καθώς επίσης
και ο εντοπισµός η κοστολόγηση βλαβών και ελλείψεων καθώς επίσης και λήψη
µετρήσεων καταναλώσεων στο προ της 1/12011 που ανήκουν στον ∆ήµο και στο

µετά που ανήκουν στην Νέα ∆ΕΥΑ ώστε στη συνέχεια να δοθεί ακριβής εικόνα
στις οικονοµικές υπηρεσίες για τα περαιτέρω.
Πιο συγκεκριµένα θα οργανωθούν µικτά κλιµάκια από προσωπικό του ∆ήµου Χίου
και της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου και αν αυτό δεν επαρκεί θα ενισχυθεί κατά περίπτωση
µε εξωτερικούς συνεργάτες που θα αναλάβουν ανά ∆ηµοτικό διαµέρισµα.
Όλα τα παραπάνω θα επισκευασθούν σε κάθε χωριό , τις πηγές υδροληψίας , τα
κέντρα διανοµής , τους βιολογικούς και θα καταγράψουν και θα αξιολογήσουν κάθε
περιουσιακό στοιχείο που αφορά Ύδρευση- Αποχέτευση-Βιολογικούς – Πυρόσβεση
κλπ.
Β. Ειδικότερα για το Β σκέλος της σύµβασης:
Η κάλυψη των µόνιµών και σοβαρών ελλείψεων της ∆ΕΥΑΧ σε προσωπικό από
αυτό του ∆ήµου Χίου µε µετατάξεις κατά τα προβλεπόµενα του Άρθρου 11 του Ν.
2130/93 είτε µε τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 5 του Ν. 1069/80 και αυτό θα
ισχύσει µέχρι την οριστική κάλυψη των θέσεων αυτών µέσω Α.Σ.Ε.Π.
Σηµειώνουµε ότι, το προσωπικό αυτό θα είναι είτε εργατοτεχνικό που υπηρετούσε
έως σήµερα στις υπηρεσίες Ύδρευσης των τέως Καποδιστριακών ∆ήµων που
σήµερα ενσωµατώθηκαν στην ∆ΕΥΑΧ, είτε επιστηµονικό που απασχολείτο στις
υπηρεσίες Ύδρευσης των τέως Καποδιστριακών ∆ήµων, µε βασικό αντικείµενο την
σύνταξη µελετών και την εκτέλεση έργων και σήµερα ανήκει στον ∆ήµο Χίου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών και έργου από το ∆ήµο
Χίου και από τη νέα ∆ΕΥΑ για την αποτύπωση της πραγµατικότητας και την
αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών που θα προκύψουν από την επέκταση των
δραστηριοτήτων της νέας επιχείρησης σε όλο το νησί όπως αυτό είχε προβλεφθεί και
αναφέρεται στην παράγραφο –ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- της απόφασης 2048/186 ΦΕΚ αριθµ.
Φύλλου 479/29.3.2011.
Όσον αφορά τις λεπτοµέρειες του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών από το
προσωπικό του ∆ήµου Χίου και της ∆ΕΥΑ Χίου για την υλοποίηση η
αποκατάσταση των βλαβών που προϋπήρχαν της 1/12011 αλλά και µετά η
συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε να µπορέσουν να κοστολογηθούν και να
ενσωµατωθούν στα περιουσιακά στοιχειά των συµβαλλοµένων. Ο έλεγχος και η
συντήρηση όλων των πυροσβεστικών κρουνών ενόψει του θέρους οι οποίοι ανήκουν
στον ∆ήµο-Π.Σ.Ε.Α., η ∆ΕΥΑΧ όµως έχει την τεχνογνωσία και µπορεί να ελέγξει
και να συντηρήσει καλύτερα το όλο δίκτυο και αυτό θα γίνει µέσω της παρούσης
προγραµµατικής σύµβασης.
Β. Επίσης µε την κάλυψη των αναγκών της ∆ΕΥΑΧ σε προσωπικό από τον ∆ήµο
Χίου, θα αντιµετωπιστούν το συντοµότερο τα συσσωρευµένα προβλήµατα που έχουν
εντοπιστεί σε ύδρευση και αποχέτευση και θα δροµολογηθούν µελέτες και έργα
αναγκαία για την αντιµετώπιση των βλαβών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών.
Από την ενέργεια αυτή, τόσο η ∆ΕΥΑ Χίου όσο και ο ∆ήµος, θα έχουν οφέλη διότι
από τις µελέτες και τις δραστηριότητες του προσωπικού αυτού θα ενταχθούν έργα σε

προγράµµατα επιδοτούµενα, που αυτή την περίοδο βρίσκονται ανοιχτά. ∆ιαφορετικά
θα απορροφηθούν από ∆ΕΥΑ άλλων ∆ήµων που πιθανά να µην είναι τόσο
απαραίτητα όσο στην δική µας περίπτωση, που ο υδράργυρος είναι προ των πυλών.
Ταυτόχρονα θα πραγµατοποιηθεί και η πρώτη συντήρηση των µικρών βιολογικών
που έχουν εγκατασταθεί από τους τέως Καποδιστριακούς ∆ήµου και που µέχρι
σήµερα είχαν και την εποπτεία τους µε δικό τους προσωπικό που στην ολότητα του
ανήκει πλέον στον ∆ήµο Χίου.
Έτσι θα µεταφερθεί συσσωρευµένη εµπειρία της έως τώρα λειτουργίας τους από το
προσωπικό του ∆ήµου στο προσωπικό της ∆ΕΥΑΧ.
Τέλος όλες µαζί οι παραπάνω παρεµβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης , αποχέτευσης ,
άρδευσης, σε υδροληψίες, βιολογικούς και πυρόσβεση θα αναβαθµίσουν την
αξιοπιστία των σηµερινών εγκαταστάσεων και των παρεχοµένων υπηρεσιών προς
τους ∆ηµότες. Ταυτόχρονα θα δηµιουργηθεί η απαραίτητη υποδοµή για την
ανάπτυξη µιας υγιούς και αποτελεσµατικής ∆ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Νήσου Χίου που θα δραστηριοποιείται αποτελεσµατικά σε ολόκληρο
του νησί.

ΑΡΘΡΟ 4
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4.1 Η διάρκεια της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης προβλέπεται για 8 µήνες
και ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
4.2 Ως χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται ο χρόνος ισχύος της παρούσης
σύµβασης.
4.3 Η ισχύς της µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Κοινής επιτροπής Έργου αν
αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες που θα έχουν διαµορφωθεί.
ΑΡΘΡΟ 5
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου επειδή το αντικείµενο
έργου της παρούσης σύµβασης άπτεται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό του στις
δραστηριότητες της ∆ΕΥΑ Χίου και θα ενεργεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της
Κοινής Επιτροπής και τις υποδείξεις τους.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Το έργο θα εκτελεστεί µε αυτεπιστασία και φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η
∆ΕΥΑ Νήσου Χίου διότι οι δραστηριότητες της είναι πλησιέστερες στο αντικείµενο
της σύµβασης.
Ο ∆ήµος Χίου θα προχωρήσει στην παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις ανάγκες της
∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό και εφόσον υπάρχει

δυνατότητα χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα στην λειτουργία των υπηρεσιών
του ∆ήµου. ∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες θα πραγµατοποιούνται µε
την έγκριση και την εποπτεία της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου και σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στα επόµενα άρθρα της παρούσας σύµβασης και κείµενης εν γένει
Ελληνικής Νοµοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Α. Ο Προϋπολογισµός του κόστους των υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό
των 220.000 ευρώ, και θα καλυφθεί κατά 50% από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Χίου και κατά 50% από τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου.
Το ποσό αντιπροσωπεύει την µισθοδοσία καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές των
υπαλλήλων που θα χρησιµοποιηθούν, τα έξοδα µετακίνησης , τα έξοδα απογραφής
και καταγραφής και άµεσες µικροεπεµβάσεις σε ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό
όπου αυτό κριθεί από κοινού αναγκαίο ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα
και η αξιοπιστία των εγκαταστάσεων.
Το συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση του Αντικειµένου της σύµβασης
προϋπολογίζεται σε 220.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ηµισείας από έκαστο των
συµβαλλοµένων.
1.Για έξοδα προσωπικού µονίµων και εκτάκτων 60%.
2.Για µηχανήµατα έργων και εργασιών . ιδιοκτησίας των συµβαλλοµένων και αν
δεν επαρκούν αυτά από ενοικίαση 5%.
3.Για ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό συντήρηση και αντικατάσταση 20%(συν
πίνακες).
4.Για συντήρηση κτιριακών υποδοµών 10% (συν πίνακες)
5.Για παροχή υπηρεσιών από τρίτους 5%.
Β. Το προσωπικό που θα βοηθήσει την ∆ΕΥΑΧ στις καθηµερινές της
δραστηριότητες από οικονοµική πλευρά θα καλυφθεί ως εξής :
1ον Όσοι µε αίτηση τους ακολουθήσουν τα προβλεπόµενα του Άρθρου 11 Ν.
2130/93, δηλαδή αποσπασθούν στην ∆ΕΥΑΧ θα διατηρήσουν όλα τους τα
δικαιώµατα σαν υπάλληλοι του ∆ήµου Χίου των Ο.Τ.Α και ολόκληρη η δαπάνη
µισθοδοσίας τους, µαζί µε όλα τους τα κεκτηµένα, θα βαρύνουν την ∆ΕΥΑΧ.
2ον Για όσους εφαρµοσθεί το Άρθρο 3 του Ν. 1069/80 η µισθολογική τους δαπάνη θα
επιµερίζεται αναλογικά στον ∆ήµο ή την ∆ΕΥΑΧ σύµφωνα µε το ποσοστό της
µηνιαίας απασχόλησης τους που θα συντονίζει και θα καταγράφει η κοινή επιτροπή
έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ θα συνδράµει την ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε έµπειρο και
εξειδικευµένο προσωπικό τεχνικό και επιστηµονικό µε προτίµηση αυτό που
απασχολείτο στις υπηρεσίες Ύδρευσης των τέως Καποδιστριακών ∆ήµων που
διαθέτει επαρκή γνώση και εµπειρία του αντικειµένου ώστε να καταστεί δυνατή η
απογραφή των περιουσιακών στοιχείων. Η ενηµέρωση επ’ αυτών του προσωπικού
της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου και ο εντοπισµός των αδυναµιών του συστήµατος .
Επίσης ταυτόχρονα θα γίνεται και ο διαχωρισµός των περιουσιακών στοιχείων
αυτών που περνούν στην ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου και αυτών που παραµένουν στο ∆ήµο
Χίου. Παράλληλα θα γίνει υπόδειξη , αποτύπωση και απογραφή όλων των
υδροµέτρων όσον αφορά τις θέσεις που σήµερα είναι παντελώς άγνωστες , τις
ενδείξεις αυτών καθώς και τα υπάρχοντα αντλιοστάσια - δίκτυα , κεντρικά σηµεία
διανοµής κλπ.
Η ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου οµοίως θα διαθέσει παράλληλα µε το προσωπικό του ∆ήµου
Χίου το δικό της αναγκαίο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό ώστε να
µεταλαµπαδευτεί η υπάρχουσα γνώση και εµπειρία και να γίνει η καλύτερη δυνατή
αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης.
Τόσο ο ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ όσο και η ∆ΕΥΑ Ν. Χίου θα αποκοµίσουν οφέλη από
αυτήν την κοινή προσπάθεια διότι:
Θα γίνει άµεσα πιστά και ολοκληρωµένα η αποτύπωση της πραγµατικότητας και
στη συνέχεια ο κάθε εταίρος από την πλευρά του θα δροµολογήσεις µεθόδους και
τρόπους τόσο για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που θα έρθουν στην
κυριότητα του όσο και λύσεις για τα οξυµένα προβλήµατα που έχουν συσσωρευτεί
στους τοµείς ύδρευσης και αποχέτευσης το µεταβατικό αυτό διάστηµα.
Η τήρηση των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι υποχρεωτική και
για τα δύο µέρη. Σε περίπτωση διαφωνίας των µελών της Κ.Κ.Ε , θα αποφαίνονται
τα αρµόδια συµβούλια του ∆ήµου και της ∆ΕΥΑΧ και σε περίπτωση διαφωνίας
αυτών τα κατά νόµο αρµόδια δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Ε)
Για την παρακολούθηση του αντικειµένου της σύµβασης και την εφαρµογή των
όρων και των προϋποθέσεων της σύµβασης αυτής οι συµβαλλόµενοι φορείς
συµφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω επιτροπής:
9.1.Η Κοινή Επιτροπή Έργου (Κ.Ε.Ε) που είναι διµελής αποτελείται από ένα (1)
εκπρόσωπο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος και έναν (1)
Εκπρόσωπο του ∆ήµου Χίου που ορίζεται:o εκάστοτε διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Η Κ.Ε.Ε συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου.
Όλα τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους , µε την ίδια
απόφαση Προέδρου.
9.2 Η Κ.Ε.Ε. παρακολουθεί την παροχή των υπηρεσιών και των όρων της σύµβασης
και επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία η τον τρόπο εφαρµογής της

προγραµµατικής σύµβασης που τυχόν θα προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων
και οφείλει να ενηµερώνει αντίστοιχα τις προϊστάµενες αρχές.
9.3 Χρέη γραµµατέα της επιτροπής θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορισθεί από τη
∆ΕΥΑ Νήσου Χίου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΥΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΤΟΥΣΗΣ

Στο σηµείο αυτό η προϊσταµένη οικονοµικής υπηρεσίας κ. Γαίλα ζητά την
διαβεβαίωση του συµβουλίου ότι αυτή η προγραµµατική θα περάσει προσυµβατικό
έλεγχο και µετά θα συνεχίσοµε.
Ο Πρόεδρος την διαβεβαιώνει ότι θα γίνει έτσι. Κατά την ψηφοφορία αρνητική ψήφο
δίνει ο κ. Χαλιορής Ισίδ.
Κατόπιν το συµβούλιο αφού σκέφθηκε ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ µειοψηφούντος του κ. Χαλιορή Ισίδ.
Να εγκρίνει την προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ και ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου ως έχει παραπάνω.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 31/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

Τα µέλη
υπογραφή

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
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Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:
AΠΟ∆ΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΕΥΑΧ κ. ΑΒΡΑΜΙ∆Η
Κ. ΚΑΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΕΥΑ ΝΉΣΟΥ
ΧΙΟΥ.

Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
11.Ρισκάκης Πέτρος
12.Λαµπρινούδης Παντελής
13.Θλιβίτου Αθηνά
14.Χαλιορής Ισίδωρος
15.Ψωµά Μαρία
16.Παρθενίδη Σοφία
17.Μανωλιάς ∆ηµήτριος

18.Μανδάλας Π.
19.Γαϊλα Ειρήνη
20.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
Ο ∆/ντής εισηγούµενος λέει τα εξής,
Ο νοµικός σύµβουλος της ∆ΕΥΑ κ. Κων. Αβραµίδης µε το αριθµ.
Πρωτοκ.1038/2.5.11 έγγραφο του προς το ∆.Σ. και το ∆/ντή της επιχ/σης αναφέρει
τα εξής,
∆ια της παρούσης λόγω αλλαγής του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Επιχ/σης , σας
ενηµερώνω για τις τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις που έχω αναλάβει και
ταυτόχρονα παρακαλώ όπως αυτές ανατεθούν σε νέους πληρεξούσιους δικηγόρους
και νοµικούς συµβούλους εξαιτίας δικού µου φόρτου εργασίας.
Υπογραφή
Ο Πρόεδρος ενηµερώνει το συµβούλιο ότι η κ. Γραµµατική Αλοίµονου είναι επίσης
νοµικός σύµβουλος της ∆ΕΥΑ. Εισηγούµαστε σήµερα την αποδοχή της παραίτησης
του κ. Αβραµίδη Κων. και προτείνουµε να αναλάβει ο δικηγόρος κ.∆ηµ.
Καρδασιλάρης τα θέµατα του παραιτηθέντος νοµικού συµβούλου για ένα έτος.
Κατόπιν τούτων το συµβούλιο αφού σκέφθηκε ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει τον διορισµό των νοµικών συµβούλων κ. Γραµµατικής Αλοίµονου
και κ. Καρδασιλάρη ∆ηµ. στη ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου για ένα έτος ώστε να την
εκπροσωπούν στις δικαστικές της υποθέσεις ως πληρεξούσιοι δικηγόροι.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 32/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 33
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ –ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011).

Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αίτηση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου –
τµήµα δ/σης επιχ/σεων αριθµ. Πρωτοκ. 902/14.4.11 σύµφωνα µε την οποία µας
ερωτούν αν θα συµµετάσχοµε στο Πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης για το 2011
καθώς και τον αριθµό των φοιτητών που µπορούµε να δεχθούµε. Για την φετινή
περίοδο η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει από 1/7/-12/8/11.
Η µηνιαία αποζηµίωση ενός φοιτητή για την Πρακτική άσκηση ανέρχεται σε 340
ευρώ και το µηνιαίο κόστος ασφάλισης του στο ΙΚΑ σε 10,11 ευρώ.
Ο ∆/ντής συνεχίζοντας λέει ότι η επιχ/ση από πολλά χρόνια πριν εξυπηρετεί το
Τµήµα ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου µε 2 φοιτητές για την θερινή πρακτική
άσκηση.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αίτηση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου –τµήµα διοίκησης επιχ/σεων – για
πρακτική άσκηση 2 φοιτητών για την περίοδο από 1/7/2011-12/8/2011.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 33/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

Τα µέλη
υπογραφή

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 34
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ ΤΕΙ κ. ΖΩΑΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ
ΠΑΤΡΩΝ –ΑΜΑΛΙΑ∆Α) ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
21.Ρισκάκης Πέτρος
22.Λαµπρινούδης Παντελής
23.Θλιβίτου Αθηνά
24.Χαλιορής Ισίδωρος
25.Ψωµά Μαρία
26.Παρθενίδη Σοφία
27.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
28.Μανδάλας Π.
29.Γαϊλα Ειρήνη
30.Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο ∆ιευθυντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αίτηση του σπουδαστή κ. Ζωάνου
Μάρκου του Νικ. Αριθµ. Πρωτοκ. 817/5.4.11 η οποία έχει ως εξής.
Παρακαλώ όπως µε δεχθείτε για να κάνω την πρακτική µου άσκηση. (επισυνάπτω
βεβαίωση αριθµ. Πρωτοκ. 935/29.3.11 του ΤΕΙ Πατρών σύµφωνα µε την οποία
πληρώ τις προυποθέσεις για την εκτέλεση της πρακτικής µου άσκησης. Είµαι
σπουδαστής του Τµήµατος εφαρµογών Πληροφορικής στην ∆ιοίκηση και
Οικονοµία του ΤΕΙ Πατρών παράρτηµα Αµαλιάδας.
Ο ∆/ντής συνεχίζοντας λέει ότι όσοι σπουδαστές έχουν κάνει την πρακτική τους
άσκηση στην επιχ/ση µας εξυπηρετούν πολύ και γιαυτό εισηγούµαι την έγκριση της
αίτησης του,
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αίτηση του κ. Ζωάνου Μάρκου του Νικ. σπουδαστή του Τµήµατος
εφαρµογών Πληροφορικής στην ∆ιοίκηση και Οικονοµία του ΤΕΙ Πατρών
παράρτηµα Αµαλιάδας για 6 µηνη πρακτική άσκηση στην ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 34/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 35
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ κ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΧΙΟΥ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι κοινοποιήθηκαν στην ∆ΕΥΑΧ τα α) αριθ. 503/28-3-2011
«Πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετων κτισµάτων» του προϊσταµένου της
Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Χίου , β) 502/28-3-2011 «πρωτόκολλο καθορισµού
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης δηµοσίου κτήµατος», που αφορούν τσιµέντινη
βάση εµβαδού 75,94 τ.µ., αντλιοστάσιο εµβαδού 21,35 τ.µ. και πλινθόκτιστη
κατασκευή 9,24 τ.µ. στις εκβολές του χειµάρρου Αγ. Ειρήνης, επί τµήµατος
αιγιαλού. Κατ’ αυτών πρέπει να γίνουν δικαστικές ενέργειες. Γι’ αυτό
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ όπως η ∆ΕΥΑΧ ασκήσει α) Αίτηση ακυρώσεως και αίτηση
αναστολής εκτέλεσης κατά του πρωτοκόλλου 503/2011 και κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου και του Προϊσταµένου Κ.Υ. Χίου ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πειραιώς, β) Ανακοπή και αν χρειασθεί αίτηση αναστολής κατά του πρωτοκόλλου
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χίου και να ορισθεί πληρεξούσια δικηγόρος
της ∆ΕΥΑΧ για τις άνω υποθέσεις η Γραµµατική Αλοίµονου.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά του
503/2011

πρωτοκόλλου

κατεδάφισης

αυθαίρετων

κτισµάτων

του

προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Χίου, ενώπιον του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιώς. Ορίζει δικηγόρους την Γραµµατική Αλοιµόνου, δικηγόρο
Χίου και τον Αλέξανδρο Βαρλά, δικηγόρο Αθηνών, όπως από κοινού ή
ξεχωριστά ένας έκαστος εξ αυτών, συντάξει και καταθέσει τα ως άνω
δικόγραφα στο αρµόδιο δικαστήριο και παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου
κατά την συζήτηση της αγωγής.
2. Να ασκηθεί ανακοπή και αν χρειασθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά του
502/2011 πρωτοκόλλου αυθαίρετη χρήσης δηµοσίου κτήµατος ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χίου.

3. Να ορισθεί η δικηγόρος Γραµµατική Αλοίµονου όπως συντάξει και υπογράψει
τα δικόγραφα και παραστεί κατά την συζήτηση αυτών ενώπιον του
δικαστηρίου.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 35/2011

Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 36
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: Αποδοχή των κανονισµών, της
προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Χίου

τιµολογιακής

πολιτικής

του

Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση
κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
31.Ρισκάκης Πέτρος
32.Λαµπρινούδης Παντελής
33.Θλιβίτου Αθηνά
34.Χαλιορής Ισίδωρος
35.Ψωµά Μαρία
36.Παρθενίδη Σοφία
37.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
38.Μανδάλας Π.
39.Γαϊλα Ειρήνη
40.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
και δίνει το λόγο στην οικονοµική προϊσταµένη της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Χίου να
εισηγηθεί του θέµατος και εκείνη εισηγούµενη αναφέρει στο συµβούλιο τα εξής:
Προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ∆.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου και
µέχρι να καταρτιστούν και να ψηφιστούν νέοι κανονισµοί λειτουργίας και
διαχείρισης, δικτύων καθώς και τιµολογιακή πολιτική και προϋπολογισµός προτείνω
στο συµβούλιο να αποδεχτεί τους κανονισµούς της ∆.Ε.ΥΑ. ∆ήµου Χίου µε
εξαίρεση την τιµολογιακή πολιτική της ∆.Ε.Υ.Α. Καµποχώρων που θα ισχύει για τον
πρώην καποδιστριακό ∆ήµο Καµποχώρων.
Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3852/2010
και αφού αυτή δεν προκαλεί µεταβολή τον προϋπολογισµό της επιχείρησης
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να αποδεχτεί τους κανονισµούς, την τιµολογιακή πολιτική και το προϋπολογισµό
της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Χίου καθώς και την τιµολογιακή πολιτική της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. για
το πρώην διαµέρισµα του ∆ήµου Καµποχώρων που θα ισχύουν ως την ψήφιση νέων
για την ∆.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου και συγκεκριµένα:
• Τον κανονισµό ύδρευσης και αποχέτευσης που ψηφίσθηκε µε την υπ αριθµό
3/1996 απόφαση του ∆.Σ. και έλαβε νόµιµο µε την υπ αριθµό 1176/15-3-1996
απόφαση της Νοµαρχίας Χίου
• Τον κανονισµό διαχείρισης που ψηφίσθηκε µε την υπ αριθµό 29/1984
απόφαση του ∆.Σ. και έλαβε νόµιµο µε την υπ αριθµό 220/26-9-1984
απόφαση της Νοµαρχίας Χίου
• Τον κανονισµό προµηθειών που ψηφίσθηκε µε την υπ αριθµό 157/2008
απόφαση του ∆.Σ. και εγκρίθηκε µε την 1741/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Χίου .
• Την τιµολογιακή πολιτική που ψηφίσθηκε µε την υπ αριθµόν 209/2010
απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε µε την 409/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και έλαβε νόµιµο µε την υπ αριθµόν απόφαση 11252/23-12-2010
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα ισχύει για τον πρώην δηµοτικό
διαµέρισµα του ∆ήµου Χίου
• Την τιµολογιακή πολιτική της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. που ψηφίσθηκε µε την υπ αριθµό
17/2009 και 35/2009 απόφαση του ∆.Σ. και εγκρίθηκε µε τις 2610/2009 και
38/2010 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καµποχώρων και
θα ισχύει για τον πρώην δηµοτικό διαµέρισµα του ∆ήµου Καµποχώρων καθώς
και για όποιο πρώην δηµοτικό διαµέρισµα που είτε δεν έχει τιµολογιακή
πολιτική είτε είναι ελλιπής.
• Τον προϋπολογισµό του 2011 που ψηφίσθηκε µε την υπ αριθµό 240/2010
απόφαση του ∆.Σ. και έλαβε νόµιµο µε την υπ αριθµό 47845/5877/31-12-2010
απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 36/2011
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

υπογραφή

υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος 6/5/2011
Η επί των πρακτικών

Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 37
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: Αποδοχή του Ο.Ε.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Χίου και ορισµός ορισµένων
θέσεων που θα ασκούν προσωρινά καθήκοντα.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση
κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ρισκάκης Πέτρος
2. Λαµπρινούδης Παντελής
3. Θλιβίτου Αθηνά
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Παναγιώτη
9. Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
και δίνει το λόγο στην οικονοµική προϊσταµένη της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Χίου να
εισηγηθεί του θέµατος και εκείνη εισηγούµενη αναφέρει στο συµβούλιο τα εξής:
Προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ∆.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου και
µέχρι να ψηφιστεί νέος Ο.Ε.Υ. όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 είναι απαραίτητο να έχουµε προσωρινά έναν Ο.Ε.Υ. και για τον λόγο
αυτό προτείνω να αποδεχτούµε προσωρινά τον Ο.Ε.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Χίου
Επίσης πρέπει να ορισθούν προσωρινά καθήκοντα σε υπαλλήλους που θα ασκούν τα
χρέη διευθυντή , οικονοµικού προϊσταµένου , γραµµατέα διευθύνσεων και
πρακτικών ∆.Σ. καθώς και κεντρικού ταµία.
Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3852/2010
και αφού αυτή δεν προκαλεί µεταβολή τον προϋπολογισµό της επιχείρησης
Αποφάσισε οµόφωνα
• Να αποδεχτεί τον Ο.Ε.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήµου Χίου όπως αυτός ψηφίσθηκε µε
την υπ αριθµό 158/2008 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό
1742/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χίου και
δηµοσιεύθηκε στο 1386/2009 τεύχος Β του Φ.Ε.Κ.
• Να ασκεί προσωρινά χρέη διευθυντή ο κύριος Πέτρος Καλογεράκης
• Να ασκεί προσωρινά χρέη οικονοµικού προϊσταµένου η κυρία Ειρήνη Γαϊλα
• Να ασκεί προσωρινά χρέη γραµµατέα διευθύνσεως και πρακτικών ∆.Σ. η
κυρία Πολυξένη Βαποράκη
• Να ασκεί προσωρινά χρέη κεντρικού ταµία η κυρία Βαβυλουσάκη Άννα
• Οι υπογραφές που δεσµεύουν την επιχείρηση έναντι των τραπεζικών
ιδρυµάτων για τις τραπεζικές συναλλαγές της όπως κλείσιµο προθεσµιακών
καταθέσεων , άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού όψεως , έκδοση επιταγών
πληρωτέων, έκδοση µπλόκ επιταγών , λήψη κωδικών internet banking, κ.α.
είναι δύο : α) του Προέδρου Μιχαήλ Φυτούση µε αναπληρωµατικό το µέλος
του ∆.Σ. Ρισκάκη Πέτρο και β) της οικονοµικής προϊσταµένης Γαϊλα Ειρήνης
µε αναπληρωµατικό τον υπάλληλο Αποστολόπουλο Ιωάννη.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 37/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφή
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος 5/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 38
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ , ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΕΥΑ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση
κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
και δίνει το λόγο στoν ∆ιευθυντή της επιχείρησης κ. Καλογεράκη Πέτρο
ο οποίος λέει τα εξής,
Με το έργο αυτό προβλέπεται η αναβάθµιση και βελτίωση των δικτύων,
αντλιοστασίων, βιολογικών καθαρισµών και λοιπών εγκαταστάσεων της ∆ΕΥΑ
Νήσου Χίου εντός των ορίων αρµοδιότητάς της. Πιο συγκεκριµένα θα
πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες στις δηµοτικές ενότητες Καρδαµύλων,
Αµανής, Οµηρούπολης, Χίου, Ιωνίας, Αγ. Μηνά, Μαστιχοχωρίων και Καµποχώρων.
Θα γίνουν τοπικές βελτιώσεις σε δίκτυα (αντικατάσταση φθαρµένων σωληνώσεων,
τοποθέτηση δικλείδων και µετρητικών οργάνων, κατασκευή βανοστασίων,
βοηθητικές συνδέσεις, µονώσεις και καθαρισµός δεξαµενών, βελτιώσεις φρεατίων
δικτύων, κλπ), καθαρισµός, συντήρηση και αναβάθµιση των αντλιοστασίων και του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού τους (αποξήλωση και αντικατάσταση αντλιών,
πινάκων, εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ασφαλείας, κλπ), διορθωτικές
και βελτιωτικές επεµβάσεις στον κεντρικό βιολογικό καθαρισµό καθώς και στους
µικρούς βιολογικούς της περιφέρειας (ηλεκτροµηχανολογικά κλπ), αναβάθµιση και
βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αφαλατώσεων και επεξεργασίας
νερού (διυλιστήρια) και γενικώς όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την καλή
λειτουργία τους. Επίσης προβλέπονται οικοδοµικές εργασίες για την επισκευή των
κτισµάτων των εγκαταστάσεων (καθαιρέσεις, µικροκατασκευές, πλινθοδοµές,
επιχρίσµατα, χρωµατισµοί, σιδηρές κατασκευές και κιγκλιδώµατα, κουφώµατα
αλουµινίου και σιδηρά, κλειδαριές, φωτιστικά, πινακίδες σήµανσης, περιφράξεις
εγκαταστάσεων κλπ). Τέλος για την αναβάθµιση της τηλεµετρίας και τηλεελέγχου
των εγκαταστάσεων προβλέπεται τοποθέτηση συστηµάτων τηλεµετρίας και
τηλεελέγχου (συσκευές µετρήσεων, ποµποδέκτες, όργανα ελέγχου και λοιποί
αυτοµατισµοί) καθώς και οι βοηθητικοί εξοπλισµοί γραφείου (ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, γραφεία κλπ εξοπλισµός) όπου απαιτείται.
Το έργο αυτό προβλέπεται να εκτελεσθεί µε αυτεπιστασία δεδοµένου ότι η
∆ΕΥΑΧ διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
1418/84 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2229/94 και των Ν. 3463/06, Π∆171/87 και

Π∆ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν µέχρι σήµερα. Άλλωστε το έργο αυτό
περιλαµβάνει εργασίες τεχνικής φύσεως εξειδικευµένες, µε χρήση υλικών που
επιλέγονται από τα ειδικά συνεργεία της ∆ΕΥΑΧ που θα τις εκτελέσει.
Ο Προϋπολογισµός του έργου κατά την µελέτη ανέρχεται στο ποσό των
160.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (16%).

Επίσης απαιτείται τροποποίηση του προυπολογισµού του 2011.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την εκτέλεση του έργου –Αναβάθµιση και βελτίωση δικτύων,
αντλιοστασίων, βιολογικών καθαρισµών και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου- ο προυπολογισµός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 160.000 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ (16%).
Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου µε αυτεπιστασία.
Εγκρίνει την τροποποίηση του προυπολογισµού της ∆ΕΥΑΧ έτους 2011 ως εξής,
Ανοίγεται ο κωδικός στα έργα αποχέτευσης υπό εκτέλεση και συγκεκριµένα ο
15.06.0101<< Βελτίωση δικτύων, αντλιοστασίων, βιολογικών Νήσου Χίου>> µε το
ποσό των 160.000,00€ και µειώνεται ισόποσα το πλεόνασµα προυπολογισµού 2011
που από 203.419,69€ γίνεται 43.419,69€.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 38/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος 5/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

Τα µέλη
υπογραφή

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 39
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2011-2014
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση
κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει ότι πρέπει να ορίσει 4 επιτροπές για το
έτος 2011 και συγκεκριµένα επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού , επιτροπή
αξιολόγησης , επιτροπή παραλαβής καθώς και ελέγχου αιτήσεων δηµοτών.
Προτείνω για την επιτροπή διαγωνισµού τα µέλη να είναι
Α)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
------------------------------------------------------------------------------------------ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΙΛΑ
Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
∆ΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΣΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΕΜΜ. ΝΕΟΣ
ΓΙΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Β)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΙΛΑ
∆ΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΕΜΜ. ΝΕΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΣΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΓΙΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
------------------------------------------------------------------------------------------------Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΙΛΑ
Γ. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΓΙΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦ. ΞΕΝΑΚΗΣ
∆ΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
∆)EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ (αναπληρωµατικός κ. Ρισκάκης Π.)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π.
ΓΑΙΛΑ ΕΙΡ.
Β.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ
Εισηγήτρια κ.Κολάκη Ειρ.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει τον ορισµό των επιτροπών διαγωνισµού , αξιολόγησης και παραλαβής
και ελέγχου αιτήσεων δηµοτών για την τετραετία 2011 – 2014 ως εξής,
Α)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
------------------------------------------------------------------------------------------ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΙΛΑ
Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
∆ΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΣΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΕΜΜ. ΝΕΟΣ
ΓΙΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Β)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΙΛΑ
∆ΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΕΜΜ. ΝΕΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Π.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΣΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΓΙΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Γ. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΣΤΕΦ. ΞΕΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΙΛΑ
ΓΙΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

∆)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ
ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ (αναπληρωµατικός κ. Ρισκάκης Π.)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π.
ΓΑΙΛΑ ΕΙΡ.
Β.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ
Εισηγήτρια κ.Κολάκη Ειρ.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 39/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

Τα µέλη
υπογραφή

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 40
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ κ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
k9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής κ. Καλογεράκης Π. εισηγούµενος λέει ,
Με την αρίθµ. 354/355-6/5/2011 απόδειξη κατάθεσης αιτήσεως συνταξιοδότησης
βεβαιώνεται από το ΙΚΑ ΧΙΟΥ ότι ο Παπαντωνάκης Αντώνιος έχει καταθέσει
δικαιολογητικά για σύνταξη λόγω γήρατος. Βάσει των Ν.2112/1920, Ν.435/1976 και
Ν.∆.3198/1955 δικαιούται αποζηµιώσεως από τον εργοδότη του.
Παρακαλώ όπως δεχθείτε την παραίτηση του ανωτέρω υπαλλήλου.
Ο Πρόεδρος λέει τα εξής,
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Να ευχαριστήσοµε τον κ. Παπαντωνάκη Αντώνη για τις µέχρι τώρα
υπηρεσίες του και να κάνοµε δεκτή τη παραίτηση του.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να κάνει δεκτή την παραίτηση του κ. Παπαντωνάκη Αντώνη λόγω συνταξιοδότησης
Να εγκρίνει την αποζηµίωση του ανωτέρω υπαλλήλου ως εξής,
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ο ανωτέρω υπάλληλος µας, πραγµατοποίησε από 1/8/1984 ηµεροµηνία
πρόσληψής της στην ∆.Ε.Υ.Α.Χ., έως 30/4/2011 συγκεντρωτικά είκοσι έξι(26) έτη
υπηρεσίας και 9 µήνες.
Για τα δέκα (10) πρώτα έτη βάσει των Ν 2112/20 και Ν 3198/55 δικαιούται 5
µήνες αποδοχές αποζηµίωση, και για κάθε συµπληρωµένο έτος υπηρεσίας µετά τα
δέκα (10) και µέχρι τα είκοσι έξι (26) έτη, η πιο πάνω αποζηµίωση προσαυξάνεται
κατά ένα (1) µήνα.
Ήτοι: για τα πρώτα 10 έτη δικαιούται
5 µήνες
για τα υπόλοιπα 16 έτη δικαιούται 16 µήνες
Σύνολο προς αποζηµίωση
21 µήνες
Αποδοχές τελευταίου µήνα εργασίας του, Απρίλιος 2011: 2.778,15 €.
Μήνες αποζηµίωσης 21 * 2.778,15 = 58.341,15 €.
Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 1/6 κατά αναλογία δώρων εορτών και
επιδόµατος αδείας, για το λόγο αυτό και η οφειλοµένη αποζηµίωση διαµορφώνεται
ως εξής: 58.341,15: 6 =9.723,52 €.
58.341,15
+ 9.723,52
Σύνολο 68.064,67 €.
Επί του άνω ποσού δικαιούται 40% ως αποζηµίωση, ήτοι:
68.064,67 * 40%=27.225,87€.

Το παραπάνω ποσό δεν φορολογείται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
5 του Ν 3842/2010 κατά το οποίο τα ποσά που δίδονται ως αποζηµίωση δεν
φορολογούνται έως του ποσού των 60.000,00€.
Επίσης δεν καταβάλλονται εισφορές σε ασφαλιστικό ταµείο (ΙΚΑ) διότι η
αποζηµίωση δεν θεωρείται µισθός (έγγραφο ΙΚΑ 55061/14.12.52 και 34532/6.7.53).
Έτσι το τελικό ποσό της αποζηµίωσης που θα λάβει ο κ.Παπαντωνάκης Αντώνιος
επειδή η ∆ΕΥΑΧ είναι οργανισµός κοινής ωφέλειας δεν πρέπει να υπερβεί τις
15.000,00€ σύµφωνα µε τον ΑΝ.173/67 άρθρο 2, όπως έχει τροποποιηθεί τελικά µε
το Ν.3144/03 άρθρο 21 παρ.3.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 40/2011
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

υπογραφή

υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 41
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ
∆ΕΥΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

O Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Φυτούσης Μιχ. εισηγούµενος λέει τα εξής,
Προτείνω να εγκρίνετε σήµερα την αίτηση της ∆ΕΥΑΝΧ προς τον ΟΑΕ∆ ώστε να
υπαχθεί σε πρόγραµµα που αφορά πρόσληψη ΑΜΕΑ.
Η ∆ΕΥΑΝΧ δείχνει πάντα την ευαισθησία της σ αυτές τις κοινωνικές οµάδες και
παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση για 4 άτοµα.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. Να προσέξοµε ιδιαίτερα αυτό το θέµα διότι ήδη έχοµε
αρκετούς υπαλλήλους.
ΓΑΪΛΑ ΕΙΡ. Φτάνει να είναι εργατοτεχνικό προσωπικό τα άτοµα που θα
προσλάβοµε γιατί για διοικητικές θέσεις δεν έχοµε ανάγκη.
Ο Πρόεδρος λέει ότι αυτό το διάστηµα υπάρχει ένα πρόγραµµα που έχει ως εξής,
ΦΕΚ 1663/19.10.2010 –Ειδικό τριετές πρόγραµµα ενίσχυσης των εργοδοτών µε
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόµων µε αναπηρίες ΑΜΕΑ , απεξαρτηµένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισµένων νεαρών παραβατικών ατόµων η νεαρών
ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραµµα επιχορήγησης 50
θέσεων εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτοµα µε αναπηρίες
(ΑΜΕΑ)-.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αίτηση της επιχείρησης προς τον ΟΑΕ∆ ώστε να υπαχθούµε στο
πρόγραµµα
ΦΕΚ 1663/19.10.2010 –Ειδικό τριετές πρόγραµµα ενίσχυσης των εργοδοτών µε
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόµων µε αναπηρίες ΑΜΕΑ , απεξαρτηµένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισµένων νεαρών παραβατικών ατόµων η νεαρών
ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραµµα επιχορήγησης 50
θέσεων εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτοµα µε αναπηρίες
(ΑΜΕΑ)- για την πρόσληψη 4 ατόµων για εργατοτεχνικό προσωπικό στην
επιχείρηση.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 41/2011
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
υπογραφή

υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 42
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1069/80.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ΕΥΑΧ

Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ο ∆ιευθυντής της επιχείρησης κ. Καλογεράκης Πέτρος εισηγούµενος
Ο πρόεδρος κ. Μιχ. Φυτούσης εργάζεται µε πλήρες ωράριο στη ∆ΕΥΑΧ και
σήµερα προτείνω το συµβούλιο σας να καθορίσει την αποζηµίωση του.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Να γίνει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
Οι σύµβουλοι ερωτούν πως πληρωνόταν ο Πρόεδρος της περασµένης τετραετίας?
και η προισταµένη οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας λέει ότι το ποσό ήταν
1.400 ευρώ µικτά.
Το διοικητικό συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αποζηµίωση του Προέδρου της ∆ΕΥΑΧ για τις υπηρεσίες που
παρέχει στην επιχείρηση σύµφωνα µε τη παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.1069/80
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρ. 8 του ν. 2839/2000.
Το ποσό που εγκρίνεται είναι 1.400 ευρώ µηνιαίως.
Το ποσό αυτό θα προβλεφθεί στον προυπολογισµό της ∆ΕΥΑΧ έτους 2011 και στο
κωδικό αριθµό 61.01 – Αµοιβές Προέδρου και µελών ∆.Σ.-.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 42/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 43
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: OΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1069/80 ΑΡΘΡ.3 ΠΑΡΑΓΡ.7.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Με την απόφαση 126/2011 του ∆ηµοτικού συµβουλίου Χίου ο κ. Ρισκάκης Πέτρος
ορίσθηκε Αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Χίου.
Οι γνώσεις του καθώς και η εµπειρία του µας είναι χρήσιµες. Βάσει του άρθρου 3
παράγρ. 7 του Ν.1069/80 δύναται να ορίζεται η πλήρης απασχόλησης εις την
επιχείρησιν ενός των µελών τούτου επ αµοιβή. Κατά τον αυτό τρόπο καθορίζονται οι
αρµοδιότητες και η αµοιβή αυτού.
Προτείνω λοιπόν να ορισθεί ο κ. Πέτρος Ρισκάκης Αντιπρόεδρος του ∆Σ. της
∆ΕΥΑΝΧ σύµφωνα µε αυτό το άρθρο του Ν.1069/80 ο οποίος έχει να προσφέρει
στην ∆ΕΥΑΝΧ µε τις γνώσεις του.
Οι δε αρµοδιότητες που θα του ανατεθούν να είναι οι εξής,
-Η ρύθµιση θεµάτων που αναφέρονται στην καλή λειτουργία της επιχ/σης , την
οργάνωση της και τις σχέσεις µε τους πολίτες στα θέµατα της παροχής των
υπηρεσιών της προς αυτούς, η τις υποχρεώσεις αυτών προς την επιχ/ση.
-Συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενηµέρωση του Προέδρου και των
µελών του ∆.Σ. και της εν γένει προπαρασκευής των θεµάτων προς εκπλήρωση των
καθηκόντων αυτών, της εν γένει αλληλογραφίας και οργανώσεως της µετά των
υπηρεσιών και κοινού επικοινωνίας αυτών.
-Να έχει την µέριµνα και την ευθύνη της εκτελέσεως των αποφάσεων του ∆.Σ.
-Να συµµετέχει στις επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισµών .
-Να συµµετέχει στην επιτροπή αιτήσεων δηµοτών.
Στη συνέχεια ερωτάται ο κ. Ρισκάκης Π. αν αποδέχεται τη θέση και απαντά θετικά.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ οµόφωνα
Να ορίσει τον κ. Πέτρο Ρισκάκη µέλος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ και συγκεκριµένα
σύµφωνα µε τον ν.1069/80 άρθρο 3 παράγραφος 7 όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 9 του άρθρ. 8 του ν. 2839/2000. όπου - δύναται να ορίζεται η πλήρης
απασχόλησης εις την επιχείρησιν ενός των µελών τούτου επ αµοιβή-.
Κατά τον αυτό τρόπο καθορίζονται οι αρµοδιότητες και η αµοιβή αυτού.
Οι δε αρµοδιότητες που του ανατίθενται είναι οι εξής,
-Η ρύθµιση θεµάτων που αναφέρονται στην καλή λειτουργία της επιχ/σης , την
οργάνωση της και τις σχέσεις µε τους πολίτες στα θέµατα της παροχής των
υπηρεσιών της προς αυτούς, η τις υποχρεώσεις αυτών προς την επιχ/ση.
-Συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενηµέρωση του Προέδρου και των
µελών του ∆.Σ. και της εν γένει προπαρασκευής των θεµάτων προς εκπλήρωση των
καθηκόντων αυτών, της εν γένει αλληλογραφίας και οργανώσεως της µετά των
υπηρεσιών και κοινού επικοινωνίας αυτών.

-Να έχει την µέριµνα και την ευθύνη της εκτελέσεως των αποφάσεων του ∆.Σ.
-Να συµµετέχει στις επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισµών .
-Να συµµετέχει στην επιτροπή αιτήσεων δηµοτών.
Επίσης ορίζεται η αµοιβή του σε 600 ευρώ το µήνα και προβλέπεται πίστωση για
την αµοιβή του στο προυπολογισµό του 2011 στο Κ.Α. 61.01 (αµοιβές Προέδρου
και µελών του ∆.Σ.).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 43/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 44
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΗ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ∆ΕΥΑ ΧΙΟΥ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Ο δηµότης κ. ∆εληγιώργης Ιωάννης του Χρήστου µε κ.α.44/443/1 κάτοικος της
οδού Ανθεστηρίων 10β κατέβαλε τέλη σύνδεσης ύδρευσης και τέλη σύνδεσης
Αποχέτευσης στην οικονοµική υπηρεσία της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που αναλύονται ως
εξής,
Τέλη σύνδεσης ύδρευσης ποσό 319,54 ευρώ + ΦΠΑ 51,13= 370,67 ευρώ
Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης ποσό 280,53 ευρώ + ΦΠΑ 44,88= 325,41 ευρώ
Εγγύηση υδροµέτρου 70 ευρώ
Αξία υδροµέτρου 19,13 ευρώ + ΦΠΑ 3,06= 22,19 ευρώ.
Παρακαλώ , επειδή ακυρώθηκε η αγορά του ακινήτου του ο κ. ∆εληγιώργης ζητά να
του επιστραφούν τα ανωτέρω ποσά.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την επιστροφή ποσών που αφορούν τέλη σύνδεσης ύδρευσης και
αποχέτευσης στον κ. ∆εληγιώργη Ιωάννη του Χρήστου µε Κ.Α. 44/443/1 κάτοικο
της οδού Ανθεστηρίων 10β του ∆ήµου Χίου και συγκεκριµένα,
Από τον Κ.Α. 53090000 το ποσό των 70 ευρώ
Από τον Κ.Α. 73010016 το ποσό των 370,67 ευρώ
Από τον Κ.Α 73120016 το ποσό των 325,41 ευρώ
Από τον Κ.Α 70000016 το ποσό των 22,19 ευρώ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 44/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 45
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: KAΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Η ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου είναι κατά κύριο λόγο µια τεχν. εταιρεία µε κύκλο
δραστηριοτήτων που πλησιάζει αυτόν του ∆ήµου.
Από την άλλη πλευρά εµφανίζει το οξύµωρο φαινόµενο να µην διαθέτει σχεδόν
καθόλου τεχνική υπηρεσία και πιο συγκεκριµένα:
Υπάρχει µόνο ένα άτοµο Τεχνολογικής εκπαίδευσης για τις ανάγκες του
Προγραµµατισµού , των µελετών και της εκτέλεσης έργων και χωρίς προιστάµενο
στην Τεχνική υπηρεσία.
Μπροστά σ αυτήν την πραγµατικότητα κρίνω άµεσο και αναγκαίο να ενεργοποιηθεί
το άρθρο 5 του Ν.1060/80 που αναφέρει ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης Τεχνικής
υπηρεσίας στη ∆ΕΥΑΧ αυτή µπορεί να ζητά την σύνταξη µελετών η την επίβλεψη
των έργων κλπ. από τις αντίστοιχες Τ.Υ του ∆ήµου η της Νοµαρχίας και να
ζητήσουµε να διαθέσει ο ∆ήµος Χίου ένα αριθµό έµπειρου προσωπικού για την
κάλυψη των αναγκών της ∆ΕΥΑΧ µέχρι ότου η ∆ΕΥΑΧ µπορέσει να καλύψει τα
κενά της µε το προσωπικό µέσω ΑΣΕΠ πιθανότατα µέχρι τέλους του 2011.
Ο αριθµός και οι ειδικότητες θα γίνουν σε συνεργασία µε τις δύο υπηρεσίες και το
επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Το λόγο παίρνει ο σύµβουλος Π. Λαµπρινούδης και λέει
Π. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ∆ΗΣ. Προτείνω να ζητήσοµε από τους πρώην ∆ήµους να µας
δώσουν µηχανικούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. ∆υστυχώς δεν γίνεται , ο νόµος δεν βοηθά.
Μ.ΜΕΝΝΗΣ (αναπληρωµατ. µέλος δ.σ.) Υπάρχει πληθώρα µηχανικών στο ∆ήµο
Χίου. Προτείνω να πάει στο ∆ήµαρχο µια αντιπροσωπεία µας µε απόφαση του ∆.Σ.
και να τους εξηγήσοµε γιατί θέλοµε να έλθουν στη ∆ΕΥΑΝΧ. Να ζητήσοµε από το
∆ηµοτικό συµβούλιο να µας δώσει τη λύση.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΪΛΑ . Για να γίνει υποχρεωτική η απόσπαση δεν πρέπει να κατέχουν
θέση στο οργανόγραµµα.Αν είναι προσωποπαγείς οι θέσεις τότε αυτοί θα µπορέσουν
να αποσπασθούν.
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΙΣΙ∆. Τότε που είπατε να προσλάβετε 28 υπαλλήλους µε 8µηνη
σύµβαση εργασίας ο ∆ήµαρχος είπε –έχοµε πολλούς µηχανικούς-.
Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΝΧ να πει –Απαιτούµε µηχανικούς για να λειτουργήσοµε αλλιώς
δεν µπορούµε να δουλέψοµε-.
ΓΑΪΛΑ ΕΙΡΗΝΗ . Συµφωνούµε µε την πρόταση εάν τα πρόσωπα είναι της επιλογής
σας.
Ολοι οι σύµβουλοι συµφωνούν στο να απαιτήσοµε να µας δώσουν µε απόσπαση
µηχανικούς για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην τεχνική υπηρεσία της
∆ΕΥΑΝΧ.

Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της ∆ΕΥΑΝΧ κ. Μιχάλη Φυτούση να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις προσωπικού στη τεχνική
υπηρεσία της ∆ΕΥΑΝΧ µε µηχανικούς αποσπασµένους από το ∆ήµο Χίου ώστε να
µπορέσοµε να λειτουργήσοµε ενόψει της διευρυµένης ∆ΕΥΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 45/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 46/11
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΟΣ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΝΧ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα Μαΐου ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Παναγιώτη
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.

Ο ∆/ντής εισηγούµενος λέει στο συµβούλιο ότι λόγω των αναγκών που προέκυψαν
από το σχέδιο Καλικράτης όπου η ∆ΕΥΑ έχει πλέον αντικείµενο εργασιών σε όλη τη
Χίο είναι απαραίτητη η προµήθεια 2
επιβατηγών αυτοκινήτων και ενός
µοτοποδηλάτου ώστε να µπορούν να µετακινούνται οι υπάλληλοι στα διάφορα
αποµακρυσµένα σηµεία.
O Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει στο συµβούλιο να εγκρίνει το αίτηµα και να
αναθέσει στη τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΝΧ να εκπονήσει µελέτη για την
προµήθεια των οχηµάτων.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να αναθέσει στην τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΝΧ την εκπόνηση µελέτης για την
προµήθεια των αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτου που έχει ανάγκη η επιχ/ση για την
εύρυθµη λειτουργία της.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 46/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος, 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 47/2011
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:
Έγκριση: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
∆.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
Ο ∆/ντής εισηγούµενος το θέµα 12 της ηµερήσιας διάταξης περί «ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.
ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011», έθεσε υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
α) Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980
β) Το κανονισµό προµηθειών της ∆.Ε.Υ.Α. Χίου.
γ) Τη µελέτη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011».
δ) Τις 20.00/25.00/25.05/25.07/25.08/25.09/26.02/26.03/26.10/26.11 πιστώσεις που
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2011
Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ∆.Ε.Υ.Α. σε υλικά, απαιτείται η λήψη
απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε την έγκριση της συγκεκριµένης
προµήθειας, προϋπολογισµού 308.827,50 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και τον καθορισµό των
όρων του ανοικτού διαγωνισµού.
Η προµήθεια θα εκτελεσθεί έπειτα από ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά
οµάδα ειδών.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων
του τρέχοντος έτους έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις και η δαπάνη θα βαρύνει
τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2011.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, ζήτησε κάποιες
διευκρινήσεις από τον διευθυντή και αφού σκέφθηκε ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011, προϋπολογισµού 308.827,50
€ (χωρίς Φ.Π.Α.), µε ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών.Οι πιστώσεις
που έχουν εγγραφεί στο προυπολογισµό εξόδων έτους 2011 είναι στους κ.α.
20.00/25.00/25.05/25.07/25.08/25.09/26.02/26.03/26.10/26.11.
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της προµήθειας, οι οποίοι αποτελούν

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Γ. Περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου θα αποσταλεί στο τεύχος
διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων του Φ.Ε.Κ. και να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
1.«ΑΛΗΘΕΙΑ»,
2.«ΠΟΛΙΤΗΣ»,
3. «ΧΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ»
4.«∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και
5. στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α. Χίου «www.deyaxiou.gr»

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 47/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 48/2011
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆ΕΥΑΝΧ (κ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ.) ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
∆ΑΝΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΕΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο διαβάζει στο συµβούλιο αίτηση της
υπαλλήλου κ. Μαρίας Ελευθερίου µε αρ.πρωτ.1073/04-05-2011 η οποία έχει ως
εξής,
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆.Σ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΝΧ
Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε δάνειο για προσωπικούς λόγους βάσει του ΟΕΥ
της ∆ΕΥΑΝΧ αρθρ. 10 παρ. 3.
Η αιτούσα
Υπογραφή
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , είδε τις σχετικές διατάξεις , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αίτηση της υπαλλήλου της επιχείρησης κ. Μ.Ελευθερίου για την
χορήγηση δανείου ποσού 9.024,00 ευρώ βάσει του ΟΕΥ άρθρ. 10 παράγρ. 3 για
προσωπικούς λόγους.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 48/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 49/2011
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:
Α)ΑΙΤΗΣΗ κ. ΛΟΥΚΑ ΓΑΜΒΡΟΥ∆Η ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ∆ΕΥΑΧ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ.
Β)ΑΙΤΗΣΗ
κ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΦΡΑΞΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει
1)αίτηση του κ. Γαµβρούδη Λουκά σύµφωνα µε την οποία στις 23/10/2010 η
δεξαµενή Πετεινάκη στο Φόρο υπερχείλισε µε αποτέλεσµα να πέσουν πολλά κυβικά
νερό µέσα στο οικόπεδο του και να πληµµυρίσει το υπόγειο µε 45-50 πόντους νερό.
Ειδοποίησε τον κ. Τριανταφυλλίδη τεχνικό της ∆ΕΥΑΧ ο οποίος έστειλε και
έκλεισαν την δεξαµενή αλλά η ζηµιά είχε ήδη γίνει σε µηχανήµατα. Ο κ.
Γαµβρούδης προσκοµίζει φωτογραφίες καθώς και προσφορές που πήρε και
επισκεύασε τις ζηµιές του. Επίσης αναφέρει ότι επί 2 χρόνια έχει ειδοποιήσει ότι
υπάρχει διαρροή στη δεξαµενή και χύνεται το νερό µέσα στο οικόπεδο του κι ακόµη
και το καλοκαίρι υπάρχει υγρασία.
Ζητά να επιληφθούµε του θέµατος της διαρροής καθώς και να αποζηµιωθεί για τις
καταστροφές που έγιναν στα µηχανήµατα του.
Ο Πρόεδρος προτείνει το ποσό των 4.000 ευρώ για αποζηµίωση του κ. Γαµβρούδη.
Ο ∆/ντής συνεχίζοντας φέρνει αίτηση
2)της κ. Καρατζά Ελένη η οποία λέει ότι λόγω φραξίµατος του κεντρικού αγωγού
αποχέτευσης µπήκαν λύµατα µέσα στο σπίτι της µε αποτέλεσµα να καταστραφούν
χαλιά , να γίνουν ζηµιές στο τοίχο της κουζίνας και στα υπνοδωµάτια και να
χρειαστεί να γίνει απολύµανση του χώρου, βαψίµατα κλπ. επισυνάπτω και
φωτογραφίες. Όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται το ποσό των 2.000 ευρώ.
Ο Πρόεδρος προτείνει στο συµβούλιο να αποζηµιώσοµε την κ. Καρατζά µε το ποσό
των 1.200 ευρώ. (60% του ποσού που αιτείται).
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, είδε τις φωτογραφίες και τις προσφορές
σκέφθηκε και,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)Να εγκρίνει την αποζηµίωση του κ. Λουκά Γαµβρούδη µε το ποσό των 4.000 ευρώ
για την καταστροφή των µηχανηµάτων του στο υπόγειο της οικίας του στο Φόρο εξ
αιτίας υπερχείλισης της δεξαµενής Πετεινάκη.
2)Να εγκρίνει την αποζηµίωση της κ. Καρατζά Ελένης µε το ποσό των 1.200 ευρώ
για την καταστροφή που έπαθε η οικία της από φράξιµο του κεντρικού αγωγού
αποχ/σης.

1.Ψηφίζει διάθεση πίστωσης ποσού 4.000 ευρώ από τον Κ.Α. 64980600 (απρόβλεπτα
έξοδα) του προυπολογισµού της ∆ΕΥΑΝΧ για την αποζηµίωση του κ. Γαµβρούδη
Λουκά.
2.Ψηφίζει διάθεση πίστωσης ποσού 1.200 ευρώ από τον Κ.Α.64980600 (απρόβλεπτα
έξοδα) του προυπολογισµοπυ της ∆ΕΥΑΝΧ για την αποζηµίωση της κ. Καρατζά
Ελένης.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 49/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 50/2011
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ,
∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει ,
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Σαν καινούργια διοίκηση και πριν προλάβουµε να αφοµοιωθούµε από
το σύστηµα για λόγους διαφάνειας και ενηµέρωσης των πολιτών οι οποίοι είναι
πελάτες µας και ταυτόχρονα εργοδότες µας προτείνω στο συµβούλιο για κάθε
απόφαση µας που έχει οικονοµικό αντικείµενο δηλαδή προµήθειες , έργα κλπ. να
γίνεται η µεγαλύτερη δυνατή ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µέσω των ΜΜΕ.
Έτσι αφενός θα έχουµε την µεγαλύτερη δυνατή ενηµέρωση και την µεγαλύτερη
συµµετοχή άρα αναλογικά και την καλύτερη προσφορά και αφετέρου θα
αποµακρύνοµε κάθε σκέψη η υποψία για υπόγειες συναλλαγές. Το πιθανά αυξηµένο
κόστος ενηµέρωσης θα καλυφθεί είτε από τον προυπολογισµό είτε από τους ίδιους
τους συµµετέχοντες κατά περίπτωση.
Παρακαλώ για την έγκριση της πρότασης.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την λήψη µέτρων διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες της
∆ΕΥΑΝΧ µέσω των µέσων ενηµέρωσης ,του Επιµελητηρίου , της διαύγειας
ώστε να λειτουργεί καλύτερα η επιχείρηση.
Το πιθανά αυξηµένο κόστος ενηµέρωσης θα καλυφθεί είτε από τον προυπολογισµό
είτε από τους ίδιους τους συµµετέχοντες κατά περίπτωση.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 50/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 51/2011
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του
κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Κύριοι,
Για όσους δεν γνωρίζετε θέλω να µάθετε ότι η ∆ΕΥΑ Χίου διαθέτει µια σειρά
αντλιοστασίων λυµάτων σε ολόκληρο το νησί. Τα περισσότερα απ αυτά είναι πολύ
κοντά στις ακτές διότι εκεί οδηγούν οι κλίσεις του εδάφους όλα τα αποχ/κά δίκτυα.
Όλα αυτά τα αντλιοστάσια λυµάτων διαθέτουν ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµο για
να µεταφέρουν τα λύµατα από το ένα στο άλλο διαδοχικώς , µέχρι τον Βιολογικό
Καθαρισµό.
Όλα αυτά τα λέω για να ενηµερωθείτε παράλληλα ότι αν κάποιο από αυτά πάθει
ζηµιά και δεν συντονισθεί µε τα επόµενα είναι αναπόφευκτο να υπερχειλίσει και
να έχουµε ρύπανση είτε του χερσαίου είτε του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Εµείς λοιπόν µπροστά σ αυτήν την πιθανότητα πρέπει να θωρακισθούµε ώστε να µην
αφήσουµε και την παραµικρή πιθανότητα να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο γεγονός.
Προτείνω λοιπόν άµεσα η πρώτη µας ενέργεια σαν νέο διοικητικό συµβούλιο της
∆ΕΥΑΧ να δείξουµε την ευαισθησία µας σε αυτό το σηµείο και να εφοδιάσουµε
όλα τα αντλιοστάσια µε υψηλής πιστότητας αυτοµατισµό σύγχρονης τεχνολογίας
που θα µας προειδοποιεί 24 ώρες το 24ωρο για κάθε ανωµαλία που δηµιουργείται
και εµείς µε τη σειρά µας µέσω ενός καλά οργανωµένου σχεδιασµού θα
επεµβαίνουµε άµεσα για να αποφύγουµε οτιδήποτε δυσάρεστο τείνει να
δηµιουργηθεί. Η συγκεκριµένη αυτή τεχνολογία προστασίας και προειδοποίησης
αφορά ειδικούς ανιχνευτές-επιτηρητές οι οποίοι σε περίπτωση ανύψωσης της
στάθµης θα ειδοποιούν αυτόµατα µέσω κινητών τηλεφώνων την οµάδα επέµβασης η
οποία οργανωµένα θα επεµβαίνει για αποκατάσταση της βλάβης.
Παράλληλα συγκροτείται και η οµάδα άµεσης επέµβασης για την οποία θα έχουµε
περισσότερα στο επόµενο συµβούλιο. Παρακαλώ για την έγκριση της πρότασης και
να ανατεθεί στην τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΝΧ να κάνει την µελέτη.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου σχετικά µε την προµήθεια υψηλής
πιστότητας αυτοµατισµού σύγχρονης τεχνολογίας που θα µας προειδοποιεί 24 ώρες
το 24ωρο για κάθε ανωµαλία που δηµιουργείται στα αντλιοστάσια λυµάτων.
Να αναθέσει στη τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΝΧ την σύνταξη µελέτης για την
προαναφερόµενη προµήθεια.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 51/2011
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
υπογραφή
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 4 της 5/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού συµβουλίου
Αριθµός απόφασης 52/2011
Περίληψη απόφασης
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΝΧ ΠΛΗΝ ΠΑΛΑΙΑΣ
∆ΕΥΑΧ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΩΝ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου που
βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 5
του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση
το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου
του κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε
ηµεροµηνία 29/4/2011 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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Ρισκάκης Πέτρος
2.Λαµπρινούδης Παντελής
3.Θλιβίτου Αθηνά
4.Χαλιορής Ισίδωρος
5.Ψωµά Μαρία
6.Παρθενίδη Σοφία
7.Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8.Μανδάλας Π.
9.Γαϊλα Ειρήνη
10.Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ. Λιγνός Γ.,
Ξηνταριανός ∆. ,Κοκαράκης Ιωάν., Μενής Μάρκος, Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Με την επέκταση των δραστηριοτήτων της ∆ΕΥΑΝΧ σε ολόκληρο το νησί η
υπάρχουσα ταµειακή υπηρεσία είναι αδύνατον να καλύψει τις ανάγκες των νέων
καταναλωτών που προστίθενται στο πελατολόγιο της διότι η διασπορά των
οικισµών και οι αποστάσεις από το κέντρο αποτελούν ανυπέρβλητα εµπόδια όσον
αφορά την είσπραξη λογ/σµών από τα ταµεία της ∆ΕΥΑΝΧ.
Έτσι στη δική µας περίπτωση τα ΕΛΤΑ µπορούν να αναλάβουν την
Την παραγωγή –εκτύπωση-εµφακέλλωση-αποστολή- και διανοµή των δελτίων
είσπραξη –µεταβίβαση,η αµοιβή του ΕΛΤΑ ανέρχεται στο ποσό του ποσού 0,72
ευρώ για κάθε παραστατικό συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου
αυτός επιβάλλεται
Ως νέοι πελάτες του συστήµατος εισπράξεως Ταχυπληρωµής κατατασσόµαστε στην
ανώτατη κλιµάκωση αµοιβής έναντι του ποσού 1,02 ευρώ .Στη διάρκεια των
επόµενων 12 µηνών θα παρακολουθείται η µηνιαία κίνηση των παραστατικών σας
και εφόσον το άθροισµα τους ξεπεράσει τα όρια του κλιµακίου , τότε θα
καταταχθούµε στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και θα χρεωνόµαστε µε την
αµοιβή της κατηγορίας αυτής. Με βάση τα συνολικά εισπραχθέντα παραστατικά
του 12µήνου , από την έναρξη της συνεργασίας , θα γίνει και η οριστική σας
κατάταξη στο αντίστοιχο κλιµάκιο µέχρι τέλους του έτους.
Σύµφωνα µε τα εισπραχθέντα παραστατικά του ηµερολογιακού έτους (1/1 –έως
31/12)θα γίνει πλέον η τελική κατάταξη µας στο αντίστοιχο κλιµάκιο για το
υπολογισµό των τελών του επόµενου έτους.
Θα δοθούν διευκρινήσεις και απαντήσεις στα ερωτήµατα σας από τον ∆/ντή των
ΕΛΤΑ Χίου κ. Ιωάννη Κρεατσούλα.
ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ.Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν µπει τα ΕΛΤΑ στο χώρο των
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και τώρα λέµε για την είσπραξη λογ/σµών νερού.
Παίρνοµε cd από την επιχ/ση , τυπώνουµε , φακελώνουµε και πληρωνόµαστε σε
όλα τα µέρη της Ελλάδας και σε αγροτικές περιοχές. (ταχυδρόµος η πράκτορες).Εχω
φέρει σύµβαση να δείτε. Υπάρχουν 2 τρόποι.
1)να εισπράττοµε τέλη µέσα από λογαριασµό δηλαδή το 3,5 τοις χιλίοις του ποσού
αυτού. 1,02 ανά τεµ. ως 1,65 ευρώ η αµοιβή µας.
2)να επιλέξει η επιχείρηση να πληρώνει 1,20 για κάθε λογαριασµό. Επίσης µπορεί
να µπει στο έντυπο που θα εκδοθεί κάποιος διαφηµιζόµενος.
ΕΙΡ. ΓΑϊΛΑ. Εσείς αναλαµβάνετε για ποιους? Όλα αυτά?
ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ. Η πόλη έχει το δικό της µηχανισµό.
ΕΙΡ.ΓΑϊΛΑ. Εσείς από πού θα εισπράξετε?
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Θα µπει µέσα στο φάκελο µια ειδοποίηση που θα λέει τους τρόπους
που θα θέλει ο καθένας να εξοφλεί.

ΕΙΡ. ΓΑϊΛΑ. Η απόδοση πως θα γίνεται?
ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ. Κάθε 10 ηµέρες. Όποιοι δεν πληρώνουν τους λογ/σµούς
τα βάζοµε στον επόµενο. Υπάρχει τεχνογνωσία και συνεργαζόµαστε ήδη µε το
∆ήµο.
ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ∆. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο πληρωµής,
δηµιουργεί οικονοµία κλίµακας. Να δώσετε δυνατότητα και αλλού.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ. Να µην χρεώνουµε τους δηµότες µας ούτε ένα ευρώ.
Ο ίδιος ο καταµετρητής που θα µετρά σε κάθε ∆ήµο αυτός και να µοιράζει τους
λογαριασµούς. Η είσπραξη να γίνεται όπως γίνεται έως τώρα.
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΙΣΙ∆. Ποιο κόστος στα ΕΛΤΑ?
ΕΙΡ. ΓΑϊΛΑ. Τώρα είναι 0,30 ευρώ. Τα ΕΛΤΑ µας ζητούσαν 0,47 ευρώ και
προτείναµε στους υπαλλήλους µας να διανέµουν λογ/σµούς υπερωριακά µε
0,30ευρώ/λογ/σµό. Βρέθηκαν 6 άτοµα.
Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας λέει ,
Προτείνω στο συµβούλιο να δεχθούµε σαν µεθοδολογία την πρόταση των ΕΛΤΑ
διότι πιστεύω ότι είναι η πλέον συµφέρουσα λύση για την ∆ΕΥΑΝΧ και
ταυτόχρονα η µοναδική για να µπορέσει να συγκεντρώσει τα χρήµατα της η
∆ΕΥΑΝΧ από τα αποµακρυσµένα χωριά και τη λοιπή Ελλάδα χωρίς να υποβάλει σε
ταλαιπωρία τους πελάτες της. Επί πλέον δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι το µόνιµο
προσωπικό που διαθέτουµε είναι ελάχιστο και καλύπτουµε τις ανάγκες µας µε
εποχιακές προσλήψεις. Αυτό αν συνδυαστεί µε το γεγονός ότι οι προσλήψεις
µονίµου προσωπικού σχεδόν έχουν απαγορευτεί πιστεύω ότι η λύση της έκδοσης
και της είσπραξης των λογαριασµών µέσω ενός τέτοιου εξωτερικού συνεργάτη
όπως τα ΕΛΤΑ είναι προς το συµφέρον της ∆ΕΥΑΝΧ.
Προτείνω λοιπόν να αναζητήσοµε µειοδότη για την παροχή των παραπάνω
υπηρεσιών ακολουθώντας τις νόµιµες διαδικασίες.
α)για την έκδοση ,εκτύπωση , εµφακέλωση και αποστολή των λογαριασµών της
∆ΕΥΑΝΧ απανταχού της Ελλάδας,
β)Για την είσπραξη λογαριασµών ∆ΕΥΑΝΧ µέσω ταχυπληρωµών επί τόπου του
πελάτη η µέσω τοπικών υποκαταστηµάτων.
Ο κ. Παπαντωνάκης Αντ. και η κ. Ειρ. Γαϊλα δεν ψηφίζουν το θέµα.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε , σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ µειοψηφούντων των κ. Παπαντωνάκη Αντ. και κ.
Ειρ. Γαϊλα,
Να εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µε τα ΕΛΤΑ για την παροχή των
προαναφεροµένων υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 52/2011
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
υπογραφή
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 6/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέµα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της
συνεδρίασης κι αφού συντάσσονται τα παρόντα πρακτικά επικυρώνονται και
υπογράφονται ως ακολούθως,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Μ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Π. ΡΙΣΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Π. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ∆ΗΣ

ΑΘ. ΘΛΙΒΙΤΟΥ

ΙΣ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ

ΨΩΜΑ Μ.

ΠΑΡΘΕΝΙ∆ΟΥ Σ.

ΜΑΝ∆ΑΛΑΣ Π.

ΜΑΝΩΛΙΑΣ ∆ΗΜ.

ΓΑϊΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.

