∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου 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 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣYΜΒΟΥΛΟΙ
Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.
Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο κ. Χαλιορής µετά το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης απεχώρησε.
Ο κ. Μάντικας ∆ηµ. µετά το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
απεχώρησε.
Ο ∆/ντής ενηµερώνει το συµβούλιο ότι εφόσον προµηθεύονται καύσιµα
τα αυτοκίνητα και οχήµατα των άλλων ∆ήµων που εργάζονται για µας
από τον προµηθευτή µας , θα χρειαστεί σύντοµα να κάνοµε νέο
διαγωνισµό για να βγει µειοδότης ανά δηµοτικό διαµέρισµα.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ενηµερώνει το συµβούλιο λέγοντας

Κύριοι, οι δραστηριότητες της ∆.Ε.Υ.Α Νήσου Χίου
περιστρέφονται γύρω από αντικείµενα που έχουν άµεση σχέση µε το
περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.
Όσο αφορά την Ύδρευση και την Αποχέτευση, καθηµερινή µας
φροντίδα πρέπει να είναι και θα είναι τα παρακάτω:
Η παροχή αδιάλειπτης ποσότητας και καλής ποιότητας νερού
στους καταναλωτές και όσο αφορά την Αποχέτευση η σωστή
καθοδήγηση των Αποχετεύσεων στους βιολογικούς και η σωστή
επεξεργασία τους.
Για να θωρακισθούν περισσότερο αυτοί οι στόχοι πρέπει να
προβλέψουµε και να προετοιµασθούµε για γεγονότα απρόβλεπτα που
πιθανόν να κληθούµε να αντιµετωπίσουµε όπως απρόσµενες βλάβες,
συγκυρίες, ζηµιές, θεοµηνίες και πιθανόν συνδυασµούς µερικών εξ
αυτών. Όπως µολύνσεις χερσαίου ή θαλασσίου περιβάλλοντος. Από
συνδυασµένες βλάβες αντλιοστασίων λυµάτων, βλάβες αγωγών
µεταφοράς αυτών ή πληµµυρικά φαινόµενα είτε από φυσικές
καταστροφές είτε από θραύσεις αγωγών µεταφοράς ύδατος.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνω στο σώµα την συγκρότηση
µιας οµάδας άµεσης επέµβασης πλήρως εξοπλισµένη την οποία θα
απαρτίζουν τα πιο έµπειρα και ικανά µας στελέχη τα οποία σε περίπτωση
που έχουµε ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός θα επέµβει άµεσα για να έχουµε
τις λιγότερες κατά το δυνατό επιπτώσεις.
Η οµάδα αυτή θα εφοδιασθεί µε κινητά τηλέφωνα και τετραψήφια
νούµερα µε ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό αξιόπιστο και
αποτελεσµατικό αυτοκίνητα, αντλίες, µέσα ατοµικής προστασίας και
οτιδήποτε κρίνουµε ότι µπορεί να βοηθήσει.

Η οµάδα αυτή θα έχει την ακόλουθη δοµή και σύνθεση µε
αναπληρωµατικούς και ο κατάλογος της θα αναρτηθεί παντού.
Επίσης θα ορίσουµε έναν αριθµό τηλεφώνων που θα
γνωστοποιούµε στο κοινό σαν ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΛΑΒΩΝ που θα απαντά
όλο το 24ωρο ώστε να µπορέσουµε να ειδοποιηθούµε το συντοµότερο
δυνατό.
Για το σκοπό αυτό ορίζουµε τον αριθµό (τηλ. 2271044352)
Ακολουθεί η ΟΜΑ∆Α ∆ΡΑΣΗΣ µε τους αναπληρωµατικούς της.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 53/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ.ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΕΥΑΝΧ
κ.ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΡΑΜ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΝΧ ΚΑΤΆ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 103/2005 ΑΠΟΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΧΙΟΥ).
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.
Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης
(Μεταβατική έδρα Χίου) συζητείται η από 25/10/2005 προσφυγή της
∆ΕΥΑΧ κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του κεντρικού Λιµενάρχη
Χίου ως και της 103/2005 απόφασης Κεντρικού Λιµενάρχη Χίου , µε το
οποίο µας επεβλήθη πρόστιµο γιατί ¨αλλοιώσαµε τον αιγιαλό και την
παραλία¨ µε την κατασκευή εντός της ζώνης αιγιαλού , τοιχίου από
πέτρα µε τσιµέντο , χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες (περιµάνδρωση
εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισµού ) εισηγούµαι όπως η
∆ΕΥΑΝΧίου παραστεί ως διάδοχος της ∆ΕΥΑΧ, κατά την συζήτηση
της προσφυγής και ορισθεί η κ. Γραµµατική Αλοίµονου , δικηγόρος
Χίου, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει την ∆ΕΥΑΝΧίου ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης , κατά της συζήτηση της
προσφυγής , ως πληρεξούσιος της ∆ΕΥΑΝΧίου .
Το συµβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του ν.3852/2010 και του
ν.1069/80, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να παραστεί η ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου ενώπιον του Μονοµελούς
διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (Μεταβατική έδρα Χίου) κατά
την εκδίκαση της άνω προσφυγής.
Ορίζει την δικηγόρο Χίου κ. Γραµµατική Αλοίµονου , όπως παραστεί και
εκπροσωπήσει την ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου κατά τη συζήτηση της
προσφυγής ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 53/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 54/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΝΧ 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 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ. Λαµπρινούδης
Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα ∆ηµ. και κ. Λιγνό
Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης
Η προϊσταµένη της οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας της
∆ΕΥΑΝΧ κ. Ειρ. Γαϊλα εισηγούµενη λέει στο συµβούλιο,
Είναι απαραίτητο να συντάξουµε νέο προϋπολογισµό διότι
δεν
µπορούµε να υποβάλουµε χρηµατικά εντάλµατα για θεώρηση στην
επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου χωρίς νέο προϋπολογισµό (δεν είναι
αποδεκτή η απόφαση 36/2011 που αναφέρει ότι προσωρινά µέχρι την
σύνταξη νέου το ∆.Σ. αποδέχεται τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ δήµου
Χίου).
Προκειµένου να συνταχθεί προϋπολογισµός είναι απαραίτητο να
προηγηθεί η τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης.
Η τιµολογιακή πολιτική καθορίζεται σύµφωνα µε τον ιδρυτικό µας νόµο
1069/80 αρθρ.25 ο οποίος αναφέρει ότι τα λειτουργικά έσοδα των
∆.Ε.Υ.Α δηλαδή τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή και µόνο
των υπηρεσιών της πρέπει να καλύπτουν τα λειτουργικά της έξοδα
δηλαδή τις αναγκαίες δαπάνες για την παραγωγική διαδικασία των
υπηρεσιών της .
Αυτά είναι ήδη γνωστά για τα δύο πρώην δηµοτικά διαµερίσµατα ∆ήµου
Χίου και ∆ήµου Καµποχώρων αλλά υπάρχει άγνοια ακόµα για τα
υπόλοιπα στα οποία λειτουργούσαν υπηρεσίες ύδρευσης.

Η εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας για το πρώην δήµο Χίου είναι η
εξής:

Πρώην ∆ήµος Χίου
Εφαρµόζοντας το νόµο παραθέτουµε τα λειτουργικά έσοδα της
επιχείρησης για το 2010
Λειτουργικά έσοδα επιχείρησης 2010
Κωδ.
70.00
73.00
73.01
73.02
73.04
73.11
73.12
73.13
74.03
74.06
74.98
75.11
76.03
76.04

Περιγραφή
Πωλήσεις υδροµέτρων - κιβωτίων
Πωλήσεις νερού
Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης
∆ιακοπές επανασυνδέσεις
Έσοδα από ελέγχους
Τέλη χρήσης αποχέτευσης
Τέλη σύνδεσης µε αποχέτευση
Έσοδα αποφράξεων βόθρων
Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις
(Ο.Α.Ε.∆.)
Επιχορήγηση αφαλατώσεων
∆ιάφορα πρόσθετα
έσοδα(αποζηµιώσεις)
Εισπραττόµενα έξοδα δηµοσιεύσεων
Πιστωτικοί τόκοι
Τόκοι από προθεσµιακές καταθέσεις.
Γενικά Σύνολα

Ποσά
11.749,58
1.023.173,11
102.115,80
13.907,22
1.851,83
609.667,12
204.993,87
16.756,68
35.484,10
1.193.400,00
1.391,30
4.197,33
293,07
15.973,71
3.234.954,72

Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης 2010

Κωδ.
60
61
62
63
64
65
66

Περιγραφή
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβ. Παγίων στοιχ. ενσωµ. στο
λειτ. Κόστος µείον την στροφή των
επιχορηγήσεων
Σύνολο

Ποσά
2.000.691,28
204.628,04
1.043.971,70
11.834,79
155.137,26
6.892,65

322.319,12
3.745.474,84

Παρατηρείται µία διαφορά της τάξης των 510.520,12€ η οποία εάν
επιµεριστεί στα 16.000 περίπου υδρόµετρα που υπάρχουν στην πόλη της
Χίου σηµαίνει µία επιβάρυνση της 31.91€ ανά υδρόµετρο ετησίως .
Αυτό στα τέσσερα τρίµηνα ανάγεται σε 7,98 € ανά λογαριασµό παροχής
χωρίς το φπα που σηµαίνει ότι το νερό πρέπει να αυξηθεί κατά 4.69€
ανά λογαριασµό . Θεωρώντας µια µέση κατανάλωση αυτή των τριάντα
κυβικών τότε η αύξηση του νερού πρέπει να ανέρχεται στο 0,17 ευρώ το
κυβικό.
Επειδή τα τριάντα κυβικά αφορούν τις δύο πρώτες κλίµακες νερού
προτείνουµε τότε η αύξηση αυτή να γίνει µόνο για τις δύο αυτές
κλίµακες εξ ηµισείας .Έτσι η πρόταση της οικονοµικής υπηρεσίας είναι :

Κλίµακα
νερού
Από 0 15κυβ.
Από 16- 40
κυβικά.
Από 41 - 55
κυβικά
Άνω των 55

Τιµή

Αύξηση

Τελική
τιµή

0,09

0,57

0,08

0,80

0,00
0,00

1,35
1,80

0,48
0,72
1,35
1,80

Οι υπόλοιπες τιµές των υπηρεσιών προτείνεται να παραµείνουν σταθερές
όπως αναφέρονται παρακάτω
• Τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης

Εφάπαξ ποσό
Τιµή ανά τ.µ.

200,00
2,20

• Τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης

Εφάπαξ ποσό
Τιµή ανά τ.µ.

180,00
1,85

Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις σύνδεσης
βιοτεχνικών ή βιοµηχανικών χώρων που θα επιβαρύνουν τον βιολογικό

µε µεγάλη ποσότητα λυµάτων να γίνεται εισήγηση από την υπηρεσία για
επιπλέον χρεώσεις µε την µορφή προστίµων.

• ∆ιακοπές επανασυνδέσεις

Τιµή

26,00

Εδώ θέλουµε να τονίσουµε ότι οι διακοπές – επανασυνδέσεις γίνονται
κυρίως όταν σφραγίζουµε τα υδρόµετρα λόγω χρέους και µετά την
εξόφληση του λογαριασµού πρέπει να τα ξανανοίξουµε.

• Πώληση κιβωτίων και υδροµέτρων
Υδρόµετρα
Κιβώτια υδροµέτρων

19,13
33,04

• Εγγύηση κατανάλωσης
Ιδιοκτήτης
Ενοικιαστής

70,00
140,00

Η εγγύηση καταβάλλεται για κάθε νέα παροχή νερού και επιστρέφεται µε
κάθε αλλαγή καταναλωτή.
• Βυτίο
Βυτίο

65,00

Εδώ προτείνουµε και πλέον την τιµή ανά χιλιοµετρική απόσταση που
είναι το 1,50 € ανά χιλιόµετρο και αφορά το κόστος καυσίµων φθοράς
αυτοκινήτου και εργατοώρας υπαλλήλων κατά την διαδροµή. ∆ηλαδή
εάν ζητηθεί απόφραξη σε ιδιωτική παροχή απόστασης από την πόλη 15
χιλιοµέτρων η τιµή θα είναι
65+(30*1,5)= 110,00€ χωρίς το ΦΠΑ
Η τιµή στην ελεύθερη αγορά κυµαίνεται από 200-900 ευρώ ανά βυτίο

• Λοιπές τιµές ανά υπηρεσία
I) Η τιµή ανά κυβικό λυµάτων που αδειάζονται στις εγκαταστάσεις του
βιολογικού ανέρχεται σε 15,00€ ανά κυβικό.
II) Έλεγχος παροχής ύδρευσης 15,00€ την ώρα ανά εργάτη και πλέον το
κόστος των υλικών που πιθανόν να χρησιµοποιηθούν.
III) Έλεγχος υδροµέτρου καταναλωτή και εφόσον δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. σε 10,00€
IV)

Απόφραξη της αποχέτευσης του καταναλωτή σε 120,00€ .

V) Τιµή κυβικού σε αγορά µη πόσιµου νερού από υδροφόρες στο 1,10
χωρίς φπα
VI) Τιµή κυβικού πόσιµου νερού σε επαγγελµατίες που το επιθυµούν
στα 5,00 €.
VII) Ενοικίαση µηχανηµάτων έργων 1,00€ ανά µέτρο µήκους και ανά
πλάτος διατοµής και πάγιο 500,00€ ανά θέση εργασίας
Πρώην ∆ήµος Καµποχώρων

Η εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας για το πρώην δήµο Καµποχώρων
είναι η εξής:
Προτείνει η υπηρεσία την ψήφιση ενιαίας περιόδου κατανάλωσης για
όλους τους πρώην δήµους εκτός της Χίου που είναι απαραίτητο λόγω
µηχανογράφησης τους σε ένα πρόγραµµα ύδρευσης και αυτή η περίοδος
να είναι το τετράµηνο. Είναι η συµφερότερη περίοδο που προσφέρει
λογική ροή διαθεσίµων στην επιχείρηση µε το λιγότερο κόστος
καταµετρήσεων.

Λειτουργικά έσοδα επιχείρησης

Κωδ.
70.00
73.00
73.00
73.01
73.02
73.04
73.11
73.12
76.03

Περιγραφή
Έσοδα υδροµέτρων
Πωλήσεις νερού
Έσοδα άρδευσης
Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης
∆ιακοπές επανασυνδέσεις
Έσοδα από ελέγχους
Τέλη χρήσης αποχέτευσης
Τέλη σύνδεσης µε αποχέτευση
Πιστωτικοί τόκοι
Γενικά Σύνολα

Ποσά
586,57
308.813,64
44.823,39
5.302,59
3.400,00
43,11
39.198,72
32.371,52
9,78
434.549,32

Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης
Κωδ.
60
61
62
63
64
66

Περιγραφή
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις Παγίων
Σύνολο

Ποσά
311.601,60
20.463,60
162.691,09
320,99
47.807,24
28.288,35
571.172,87

Υπάρχει ένα άνοιγµα µεταξύ εσόδων και εξόδων της επιχείρησης ποσού
136.623,55 € .Αυτό εάν επιµεριστεί στα 3.100 υδρόµετρα που υπάρχουν
σηµαίνει 44,07 € ετήσια αύξηση ανά υδρόµετρο δηλαδή 14,69 € αύξηση
ανά λογαριασµό
Θεωρώντας µια µέση κατανάλωση τα τριάντα κυβικά ανά παροχή αυτό
σηµαίνει 8,64€ αύξηση στο νερό δηλαδή 0,29 ευρώ αύξηση ανά κυβικό.
Η αύξηση αυτή να επιµεριστεί και στις τέσσερις κλίµακες ισόποσα Έτσι
η κλίµακα νερού που προτείνει η υπηρεσία είναι η εξής:

Κλίµακα νερού

Τιµή

Αύξηση

Τελική
τιµή

Από 0 - 15κυβ.
Από 16- 40 κυβ.
Από 41 – 90 κυβ.
Άνω των 91

0,38
0,61
0,78
1,08

0,07
0,07
0,07
0,07

0,45
0,68
0,85
1,15

• To πάγιο τέλος ορίζεται στα 20€
• Ο λογαριασµός να επιβαρύνεται µε 70% τέλος χρήσης
αποχέτευσης. Ο τύπος υπολογισµού που ισχύει βάση της
σύµβασης που έχει υπογράψει η ∆ΕΥΑΚ µε την ∆ΕΥΑΧ το 2009
είναι ο εξής:
Καταναλωθέντα κυβικά * 0,72 € ( µεσαία κλίµακα της ∆ΕΥΑΧ) *
70% =
τέλος χρήσης αποχέτευσης που είναι ακριβότερο από το υπάρχον.
• 80% επί της τιµής του νερού ειδικό τέλος (άρθρο 11 Ν1069/80)
Λοιπές τιµές
• Η τιµή άρδευσης είναι 0,33 € ανά κυβικό (πάγιο τέλος 20,00€)
• Η τιµή σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης είναι 100,00€
• Η τιµή σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης είναι 100,00€ για κάθε
νέα σύνδεση
Εδώ η υπηρεσία προτείνει εκτός του εφάπαξ ποσού των εκατό ευρώ
και τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο που προσδιορίζει στο 1,00€ το
τετραγωνικό µιας και είναι άδικο τα ίδια χρήµατα να πληρώνει
κάποιος που συνδέει µε την ύδρευση µια αποθήκη ή γκαράζ µε αυτόν
που συνδέει ένα µεγάλο σπίτι ή ακόµα και µία βιοτεχνία.
• Η τιµή της σύνδεσης µε τον βιολογικό αποχέτευση έχει ήδη
προσδιοριστεί µε την σύµβαση που έχει υπογραφεί και αναφέρει
ότι τιµολογεί µε τις ίδιες τιµές µε την ∆ΕΥΑΧ την σύνδεση µε την
αποχέτευση .
• Σύνδεση µε το παλαιό δίκτυο αποχέτευσης 0,60 € ανά τετραγωνικό
ακινήτου και 50,00€ εφάπαξ ποσό
Για όσες υπηρεσίες και εµπορεύµατα δεν αναφέρονται τιµές θα
ισχύουν οι τιµές της πόλης της Χίου .

Λοιπά δηµοτικά διαµερίσµατα
Τα όσα λίγα στοιχεία που µπορέσαµε να συγκεντρώσουµε σήµερα
σας τα παραθέτουµε παρακάτω. ∆εν υπάρχει εισήγηση της
οικονοµικής υπηρεσίας γιατί λείπουν τα οικονοµικά στοιχεία.
Αυτά που πρέπει να σας επισηµάνουµε είναι τα εξής:
1. Υποχρεωτικά επιβάλλεται ειδικό τέλος επί της αξίας του νερού
σε ποσοστό 80% (άρθρο 11 Ν.1069/80) .Το ποσοστό αυτό
προσδιορίζεται κάθε φορά βάση Νόµου (το συγκεκριµένο
επιβλήθηκε µε τον 2065/1992 )και ισχύει για µια δεκαετία
δηλαδή έως 31/12/2012 ώσπου θα ξανά - προσδιοριστεί το
ποσοστό του.
2. Η διαφοροποίηση των τιµολογίων βάση του άρθρου 'Αρθρο 26
(όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 άρθρου 6 Ν. 2307/95)
επιτρέπεται µόνο σε δύο περιπτώσεις
α. να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο ύδρευσης και
αποχέτευσης για τους κάτοικους των δήµων ή κοινοτήτων ή
συνοικισµών αυτών που µετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι
εξυπηρετούνται µε δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το
ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και
β. να θεσπίζονται διαφορετικά τιµολόγια κατά περιοχές
ανάλογα µε τα εκτελούµενα έργα ή µε το κόστος
λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής
Άρα οι διαφορετικές τιµές ύδρευσης ανά κατηγορία
καταναλωτή όπως οικιακό , επαγγελµατικό κ.α. δεν πρέπει
να υφίστανται.
3. ∆ιαφοροποίηση τιµολογίων µπορούµε να έχουµε µόνο στο
τέλος χρήσης και σύνδεσης µε την αποχέτευση. Παράδειγµα
ξεχωριστό τιµολόγιο σε βιοτεχνίες και εστιατόρια που
επιβαρύνουν πολύ τον βιολογικό.
4. Η περίοδος κατανάλωσης πρέπει για τις απαιτήσεις τις
µηχανογράφησης σε ένα ενιαίο πρόγραµµα πρέπει να είναι
ίδια και προτείνεται από την υπηρεσία το τετράµηνο.
5. Η τιµολογιακή πολιτική κάθε διαµερίσµατος πρέπει να
δηµιουργεί έσοδα που θα καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες
κάθε διαµερίσµατος πλέον τις γενικές δαπάνες της επιχείρησης
που θα επιµεριστούν σε όλα τα διαµερίσµατα ανάλογα µε τον
αριθµό των υδροµέτρων που έχουν.

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
Όλα τα ∆.∆. ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Επανέλεγχος υδροµέτρου
Επαγγελµατική χρήση, ιχθυοκαλλιέργειες και
κάµπινγκ
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21 και άνω

30,00
10,00

0,80
1,76

Βροντάδος ύδρευση
Οικιακή, αγροτική πλην σταύλων, δηµοσίου
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21-70
71 και άνω

0,80
1,18
1,48

Καρυές - Αυγώνυµα ύδρευση
Οικιακή και αγροτική χρήση
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21-45
46 και άνω

0,44
0,56
0,67

Συκιάδα - Ανάβατος - Σιδηρούντα ύδρευση
Οικιακή και αγροτική χρήση
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21 και άνω

0,44
0,56

Λαγκάδα ύδρευση
Οικιακή και αγροτική χρήση
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ

0-20 (πάγιο)
21 και άνω

0,44
0,49

Όλα τα ∆.∆. όλες οι χρήσεις αποχέτευση
Τέλος συνδεσης
Τέλος χρήσης 60% επί της ύδρευσης
Όλα τα ∆.∆. Ύδρευση
Τέλος σύνδεσης

90,00

40,00

ΑΜΑΝΗ
Βολισσός ύδρευση
Πάγιο
0-10
11-33
34-60
61 και άνω

5,00
0,00
0,35
0,50
0,98

Λοιπά ∆.∆. ύδρευση
Πάγιο
0-17
18-33
34-60
61 και άνω

5,00
0,00
0,35
0,50
0,98

Αποχέτευση
Τέλος σύνδεσης
Πάγιο

10,00
5,00

Άρδευση
Τέλος σύνδεσης
Πάγιο
Τιµή κυβικού

40,00
5,00
0,11

ΙΩΝΙΑ
Όλα τα ∆.∆. ύδρευση
Τέλη σύνδεσης
Οικιακή χρήση
Επαγγελµατική χρήση
Αγροτική χρήση
∆ιακοπή - επανασύνδεση
∆ιακοπή κατόπιν αίτησης ή επανασύνδεση κατόπιν
αίτησης
Επανασύνδεση ύστερα από διακοπή λόγω χρέους
Έλεγχος υδροµέτρου - τόκοι ηπερηµερίας
Έλεγχος υδροµέτρου (ογκοµέτρηση)
Τόκος ηπερηµερίας (ανά µήνα)
Οικίες
Πάγιο τέλος
0-33
34-100
101 και άνω
Πολύτεκνοι
Πάγιο τέλος
0-66
67-200
201 και άνω
Επαγγελµατική χρήση
Πάγιο τέλος
0-66
67-133
134 και άνω
Αγροτική χρήση
Πάγιο τέλος
0-33
34 και άνω
Πρόστιµα

40,00
50,00
60,00

8,00
25,00
8,00
0,01
10,00
0,30
1,00
2,00
10,00
0,30
1,00
2,00
15,00
0,30
1,00
2,00
20,00
0,50
1,50

Υπέρβαση πλαφόν κατανάλωσης που ορίζεται σε
λειψυδρίες

100,00

Παραβίαση σφράγισης υδροµέτρου λόγω χρέους

100,00

Μη αντικατάσταση φθαρµένου υδροµέτρου µετά από
εντολή της υπηρεσίας
60,00
Καταστροφή ή παραβίαση υδροµέτρου
100,00
Παράνοµη υδροληψία
100,00
Αποχέτευση
Τέλη σύνδεσης
Πάγιο τέλος
Τιµή ανά τ.µ.
Τέλη χρήσης
Ελάχιστη χρέωση 15κµ
Χρέωση ανά κµ

180,00
1,80

0,50

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ
Όλα τα ∆.∆. ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Οικιακό
Επαγγελµατικό, αγροτικό
Τέλη χρήσης
Πάγιο τέλος
0-70
71 και άνω
Αποχέτευση όλα τα ∆.∆.
Τέλος σύνδεσης
Τέλος χρήσης 60% επί της ύδρευσης

40,00
50,00
10,00
0,50
1,10

40,00

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Θυµιανά ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Οικιακό
Πάγιο
1-32
33-80
81-120
121 και άνω
Επαγγελµατικό
Πάγιο
1-40
41 και άνω
Νεχώρι ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Οικιακό νερό Α (πηγή Σκλαβιών)
Πάγιο
1-60
61-80
81 και άνω
Οικιακό νερό Β (γεώτρηση ΕΜΧ)
Πάγιο
1-100
101 και άνω
Επαγγελµατικό νερό Α (πηγή Σκλαβιών)
Πάγιο
1-40
41 και άνω
Επαγγελµατικό νερό Β (γεώτρηση ΕΜΧ)
Πάγιο
1-100
101 και άνω

40,00
5,00
0,22
0,60
1,06
1,33
10,00
0,60
1,06

40,00
5,00
0,36
0,73
1,06
5,00
0,68
1,06
10,00
0,60
1,06
10,00
0,68
1,06

Αποχέτευση όλα τα ∆.∆.
Τέλος σύνδεσης
70% επί της ύδρευσης

ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΑ
Καρδάµυλα Μάρµαρο Ναγός Γιόσωνας Βλυχάδα
Τέλη σύνδεσης
Οικίας ύδρευση
Χωραφιού ύδρευση
Αποχέτευση
Τέλη χρήσης ύδρευσης
Οικιακό
Πάγιο
1-66
67-100
101-200
201 και άνω
Οίκος ευγηρίας Καρδαµύλων
Πάγιο
Τιµή κυβικού
Στρατόπεδα και Νηρέας
Τιµή κυβικού
Τέλη χρήσης αποχέτευσης
60 % της αξίας της ύδρευσης
Αµάδες, Βίκι, Καµπιά, Σπαρτούντα
Τέλη σύνδεσης ύδρευσης
Πάγιο ύδρευσης
Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης
Τέλη χρήσης αποχέτευσης

90,00

50,00
300,00
75,00

10,00
0,23
0,30
1,20
1,70
10,00
0,23
1,80

10,00
10,00
10,00
5,00

Καφενεία - παντοπωλεία µε το τετραγωνικό
Πιτυός
Τέλη σύνδεσης ύδρευσης
Πάγιο ύδρευσης
1-50
51 και άνω
Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης
Τέλη χρήσης αποχέτευσης
60 % της αξίας της ύδρευσης
Άρδευση
Τέλη σύνδεσης
Τιµή κυβικού

0,26

50,00
5,00
0,23
0,30
10,00

100,00
0,25

Το λόγο παίρνει ο κ. Μανδάλας Π.
ΜΑΝ∆ΑΛΑΣ Π. Θα πρέπει να πάροµε συλλογική απόφαση να είναι για
όλους το ίδιο. Να βάλοµε εµπρός µας ένα ορίζοντα 5ετίας και να το
δούµε καλύτερα. Π.χ να ανεβαίνει κάθε έτος ένα ποσοστό 20% ώσπου να
φθάσοµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Αυτό θα ήταν σε µια ιδανική κοινωνία , δεν µπορεί όµως
τώρα να γίνει π.χ. το Βίκι να έχει περίσσευµα νερού και να το πληρώνει
όπως το αφαλατωµένο της Χίου? Είναι δυνατόν? Ποτέ δεν γίνεται
σύγκλιση. Κάθε δηµοτικό διαµέρισµα θα έχει το δικό του τιµολόγιο.
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΙΣΙ∆. Αφού η τιµολογιακή πολιτική δεν άλλαξε καθόλου
από το 2004 γιατί να αλλάξει τώρα?
ΓΑΪΛΑ ΕΙΡ. Το συµβούλιο θα αναλάβει την ευθύνη για να φέρει έσοδα
στην επιχ/ση. ∆εν υπάρχουν επιχορηγήσεις κλπ. Η επιχ/ση αυτή πρέπει
να ισοσκελίσει. Το 2009 είµαστε ισοσκελισµένοι. Τώρα αυξήθηκε το
ρεύµα , το πετρέλαιο. Βέβαια µειώθηκαν οι µισθοί διότι µας έκοψαν
κάποιο ποσό και επίσης συνταξιοδοτήθηκαν αρκετοί συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Το ποσό των αφαλατώσεων είναι 1.400.000 ευρώ γιατί
ακόµη θα εισπράξοµε 380.000 ευρώ από Οµηρούπολη. Τα έξοδα που θα
έχει η ∆ΕΥΑΝΧ για τα άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα είναι µηδαµινά.
Θα έλθουν σε εµάς 8-9 άτοµα. Έχουµε οικονοµικό περιθώριο. Θα
προσπαθήσοµε να εισπράξοµε εµείς σωστά και µάλλον όφελος θα έχοµε.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. Παραδέχεστε ότι δεν είµαστε έτοιµοι αυτή τη
στιγµή. Λείπουν στοιχεία. Προτείνω να µείνοµε στην υπάρχουσα τιµή κι
όταν έχοµε συγκεκριµένες και αναµφισβήτητες προτάσεις ψηφίζοµε.

Εγώ εκπροσωπώντας το εργατικό κέντρο δεν ψηφίζω αυξήσεις.
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΙΣΙ∆. Πρώτα να δούµε πως θα µαζέψουµε αυτά που δεν
µπορούµε και, µετά βάζοµε αυξήσεις. Εγώ λέω να παραµείνουν τα
πράγµατα ως έχουν.
ΜΑΝΤΙΚΑΣ ∆ΗΜ. Η πόλη της Χίου πληρώνει τα τριπλάσια, είναι
σωστό εγώ δεν συµφωνώ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνει µια ολοκληρωµένη πρόταση προς
ψήφιση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
Να ψηφίσοµε όχι αύξηση στη κλίµακα του νερού στη πόλη της Χίου
και να εγκρίνοµε την εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας για
χιλιοµετρική απόσταση (βυτίο απόφραξης).
Όχι αύξηση στην κλίµακα του νερού στα Καµπόχωρα.
Να εγκρίνουµε την πρόταση της οικονοµικής υπηρεσίας για
επιβάρυνση του λογαριασµού του νερού µε 70% στο τέλος χρήσης
αποχ/σης, επίσης να εγκρίνουµε το τέλος σύνδεσης ύδρευσης εκτός από
το εφάπαξ ποσό να µπαίνει και 1 ευρώ ανά τετραγ. µέτρο αλλά
για συνδέσεις που αφορούν πάνω από 50 τετραγ. µέτρα.
Επίσης προτείνω για τα υπόλοιπα δηµοτικά διαµερίσµατα η χρέωση να
είναι ως εξής,

ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗ
Όλα τα ∆.∆. ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Βροντάδος ύδρευση
Οικιακή, αγροτική πλην σταύλων, δηµοσίου
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21-70
71 και άνω
Καρυές - Αυγώνυµα ύδρευση
Οικιακή και αγροτική χρήση
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21-45
46 και άνω
Συκιάδα - Ανάβατος - Σιδηρούντα ύδρευση

30,00

0,80
1,18
1,48

0,44
0,56
0,67

Οικιακή και αγροτική χρήση
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21 και άνω
Λαγκάδα ύδρευση
Οικιακή και αγροτική χρήση
Ελάχιστη κατανάλωση 20κµ
0-20 (πάγιο)
21 και άνω
Όλα τα ∆.∆. όλες οι χρήσεις αποχέτευση
Τέλος συνδεσης
Τέλος χρήσης 70% επί της ύδρευσης
Όλα τα ∆.∆. Ύδρευση
Τέλος σύνδεσης

0,44
0,56

0,44
0,49
90,00

40,00

ΑΜΑΝΗ
Βολισσός ύδρευση
Πάγιο
0-10
11-33
34-60
61 και άνω
Λοιπά ∆.∆. ύδρευση
Πάγιο
0-17
18-33
34-60
61 και άνω
Όλα τα ∆∆.
Ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Αποχέτευση
Τέλος σύνδεσης
Τέλος χρήσης 70% επί του νερού
Άρδευση

5,00
0,00
0,35
0,50
0,98
5,00
0,00
0,35
0,50
0,98

40,00
10,00

Τέλος σύνδεσης
Πάγιο
Τιµή κυβικού

40,00
5,00
0,11
ΙΩΝΙΑ

Όλα τα ∆.∆. ύδρευση
Τέλη σύνδεσης
Οικιακή χρήση
Αγροτική χρήση
Οικίες
Πάγιο τέλος
0-33
34-100
101 και άνω
Αγροτική χρήση
Πάγιο τέλος
0-33
34 και άνω
Αποχέτευση
Τέλη σύνδεσης
Πάγιο τέλος
Τιµή ανά τ.µ.
Τέλη χρήσης
Ελάχιστη χρέωση 15κµ
Χρέωση ανά κµ

40,00
60,00
10,00
0,30
1,00
2,00
20,00
0,50
1,50

180,00
1,80

0,50

ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ
Όλα τα ∆.∆. ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Οικιακό
Επαγγελµατικό, αγροτικό
Τέλη χρήσης
Πάγιο τέλος
0-70
71 και άνω

40,00
50,00
10,00
0,50
1,10

Αποχέτευση όλα τα ∆.∆.
Τέλος σύνδεσης
Τέλος χρήσης 70% επί της ύδρευσης

40,00

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Θυµιανά ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Οικιακό
Πάγιο
1-32
33-80
81-120
121 και άνω
Νεχώρι ύδρευση
Τέλος σύνδεσης
Οικιακό νερό Α (πηγή Σκλαβιών)
Πάγιο
1-60
61-80
81 και άνω
Οικιακό νερό Β (γεώτρηση ΕΜΧ)
Πάγιο
1-100
101 και άνω
Αποχέτευση όλα τα ∆.∆.
Τέλος σύνδεσης
Τέλος χρήσης 70% επί της ύδρευσης
ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΑ
Καρδάµυλα Μάρµαρο Ναγός Γιόσωνας
Βλυχάδα
Τέλη σύνδεσης
Οικίας ύδρευση
Χωραφιού ύδρευση
Αποχέτευση

40,00
5,00
0,22
0,60
1,06
1,33
40,00
5,00
0,36
0,73
1,06
5,00
0,68
1,06
90,00

50,00
300,00
75,00

Τέλη χρήσης ύδρευσης
Οικιακό
Πάγιο
1-66
67-100
101-200
201 και άνω
Τέλη χρήσης αποχέτευσης
70 % της αξίας της ύδρευσης
Αµάδες, Βίκι, Καµπιά, Σπαρτούντα
Τέλη σύνδεσης ύδρευσης
Πάγιο ύδρευσης
Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης
Τέλη χρήσης αποχέτευσης
Πιτυός
Τέλη σύνδεσης ύδρευσης
Πάγιο ύδρευσης
1-50
51 και άνω
Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης
Τέλη χρήσης αποχέτευσης
70 % της αξίας της ύδρευσης
Άρδευση
Τέλη σύνδεσης
Τιµή κυβικού

10,00
0,23
0,30
1,20
1,70

10,00
10,00
10,00
5,00
50,00
5,00
0,23
0,30
10,00

100,00
0,25

Για όσες υπηρεσίες και εµπορεύµατα δεν αναφέρονται τιµές θα ισχύουν
οι τιµές τις πόλης της Χίου.
Στη συνέχεια αρχίζει η ψηφοφορία για το θέµα.
Ο κ. Μάντικας ∆ηµ. συµφωνεί σε όλες τις προτάσεις του Προέδρου
εκτός από την τιµολογιακή πολιτική στη πόλη της Χίου,
Ο κ. Χαλιορής Ισίδ. , ο κ. Παπαντωνάκης Αντ. καταψηφίζουν όλες τις
προτάσεις του Προέδρου, η κ. Γαϊλα Ειρ. καταψηφίζει τις προτάσεις του
Προέδρου εκτός από την πρόταση για τα λοιπά δηµοτικά διαµερίσµατα.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία
Να εγκρίνει όχι αύξηση στη κλίµακα του νερού στη πόλη της Χίου και
να εγκρίνει την εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας για χιλιοµετρική
απόσταση (βυτίο απόφραξης).
Όχι αύξηση στην κλίµακα του νερού στα Καµπόχωρα.
Να εγκρίνει την πρόταση της οικονοµικής υπηρεσίας για επιβάρυνση
του λογαριασµού του νερού µε 70% στο τέλος χρήσης αποχ/σης, 80% το
ειδικό τέλος και τέλος εγκρίνει το τέλος σύνδεσης ύδρευσης εκτός από
το εφάπαξ ποσό να µπαίνει και 1 ευρώ ανά τετραγ. µέτρο αλλά για
συνδέσεις που αφορούν πάνω από 50 τετραγ. µέτρα.
Επίσης εγκρίνει για τα υπόλοιπα δηµοτικά διαµερίσµατα η χρέωση να
γίνεται σύµφωνα µε την πρόταση του Προέδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 54/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 55/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΧ
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 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.

Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αίτηση του κ. Νέου Εµµ.
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆.Σ.
Παρακαλώ όπως παρθεί απόφαση από το ∆.Σ. για να πάρω δάνειο βάσει
του ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ άρθρο 10 παρ. 3.
Ο αιτών
Ο σύµβουλος κ. Χαλιορής Ισίδ. δεν συµφωνεί µε το θέµα να δίνει δάνεια
η ∆ΕΥΑΧ, όπως λέει ,δεν είναι τράπεζα και µειοψηφεί.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙ ΣΕ
Να εγκρίνει την αίτηση του κ. Εµµ. Νέου για δάνειο βάσει του ΟΕΥ της
∆ΕΥΑΧ άρθρ. 10 παράγραφος 3 για προσωπικούς λόγους .To ποσό
ανέρχεται σε 8.460 ευρώ.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 55/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 56/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆ΕΥΑ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΣΕ ∆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 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.

Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Στο ΦΕΚ της 29/3/2011 αρ. φύλου 479 δηµοσιεύθηκε η υπ αριθµ.
2048/186 απόφαση που αφορά έγκριση της αριθµ. 18/11 απόφασης του
∆.Σ. ∆ήµου Χίου µε την οποία εγκρίνεται η συγχώνευση της ∆ηµοτικής
επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης ∆.Χίου (∆ΕΥΑΧ), µε την
∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης –Αποχέτευσης ∆ήµου Καµποχώρων
(∆ΕΥΑΚ) στην ενιαία - ∆ηµοτική επιχείρηση Υδρευσης –Αποχέτευσης
Νήσου Χίου-.
Στη παράγραφο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ εκτός των άλλων λέει τα εξής,
«Στη περιουσία της επιχ/σης ανήκουν……….και οτιδήποτε άλλο
συµβάλλει και εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης
περιλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων κινητών η ακινήτων
που υφίστανται σήµερα και ανήκουν στις εταιρείες ∆ΕΥΑ Χίου και
∆ΕΥΑ Καµποχώρων».
Συνεχίζοντας ο ∆/ντής λέει στο συµβούλιο να εγκρίνει την µεταβίβαση
από τον ∆ήµο Καµποχώρων στη ∆ΕΥΑ Νήσου Χίου των εξής οχηµάτων
και µοτοποδηλάτων
∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΑΡΚΑ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΧΙΒ 6503
ΜΙΚΡΟ ΒΑΝ
VOLSK
WAYEN
ΧΙΕ 3582
Ι.Χ ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN
ΧΙΜ 0881
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛ KYMCO
ΑΤΟ
ΧΙΖ 549
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛ KAWASAKI
ΑΤΟ
To συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την µεταβίβαση από την ∆ΕΥΑ Καµποχώρων στη ∆ΕΥΑ
Νήσου Χίου των παραπάνω οχηµάτων και µοτοποδηλάτων σύµφωνα µε
την αριθµ. Αποφ. 2048/186 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Της 29/3/11 ΑΡ.
ΦΎΛΟΥ 479 και στην παράγραφο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 56/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 57/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.

Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Όπως γνωρίζετε η νέα ∆ΕΥΑΧ έχει πλέον ένα τεράστιο φάσµα εργασιών
να αντιµετωπίσει σε όλο πλέον το νησί. Αυτό έχει δηµιουργήσει
δυσλειτουργία στην επιχ/ση και γιαυτό για να αντιµετωπίσοµε τα
προβλήµατα όσο µπορούµε καλύτερα και µέχρι να γίνουν οι αναγκαίες
προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ ,προτείνω να προσλάβοµε 10 εργάτες µε
δίµηνη σύµβαση εργασίας για να φέρουν εις πέρας τις παραπάνω
εργασίες.
Το διοικητικό συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την πρόσληψη 10 εργατών µε δίµηνη σύµβαση εργασίας
στη ∆ΕΥΑΧ για την εύρυθµο λειτουργία της επιχείρησης µπροστά στις
τεράστιες ανάγκες που παρουσιάσθηκαν µετά την συγχώνευση των
τµηµάτων ύδρευσης –αποχέτευσης όλων των ∆ήµων στη νέα ∆ΕΥΑΧ
Νήσου Χίου.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 57/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 58/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ ΑΠΟ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ)
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Χαλιορής Ισίδωρος
5. Ψωµά Μαρία
6. Παρθενίδη Σοφία
7. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
8. Μανδάλας Π.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.

Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει ότι η επιχ/ση απασχολεί
σπουδαστές του ΟΑΕ∆ για την πρακτική άσκηση που χρειάζεται να
κάνουν. Μ αυτόν τον τρόπο και η επιχείρηση εξυπηρετείται αλλά και οι
σπουδαστές αποκτούν εµπειρία στο αντικείµενο που σπουδάζουν.
Προτείνω να προσλάβοµε για την πρακτική του άσκηση τον σπουδαστή
του τµήµατος Θερµουδραυλικών Ζοτάϊ Αντί .
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την πρόσληψη του σπουδαστή του ΟΑΕ∆ τµήµατος
Θερµοϋδραυλικών Ζοτάϊ Αντί για την πρακτική του άσκηση στην
επιχείρηση.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 58/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 59/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:Ι∆ΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥΣ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ηµ.
3. Λιγνός Γ.
4. Ψωµά Μαρία
5. Παρθενίδη Σοφία
6. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
7. Μανδάλας Π.
8. Γαϊλα Ειρήνη
9. Παπαντωνάκης Αντώνιος
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος ο κ. Χαλιορής Ις. είχε αποχωρήσει.

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.

Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Η προϊσταµένη οικον.και διοικητικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΝΧ κ.
Ειρήνη Γαϊλα εισηγούµενη στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Για την καλύτερη οργάνωση της υπηρεσίας χρειάζεται ένας αξιόπιστος
αριθµός µεταφορικών µέσων τον οποίο εν πολλοίς διαθέτουµε.
Για να κρατηθεί αυτό στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό αξιοπιστίας και
ετοιµότητας είναι η απαραίτητη η ίδρυση ενός γραφείου κίνησης που θα
παρακολουθεί, θα συντονίζει και θα προγραµµατίζει όλες εκείνες τις
επεµβάσεις που απαιτούνται για να κρατηθούν ο εξοπλισµός στο
καλύτερο δυνατό επίπεδο.
Έτσι κάθε όχηµα θα εφοδιασθεί µε ένα βιβλίο ταυτότητα µέσα στο
οποίο θα καταγράφεται κάθε σηµαντική επέµβαση κοστολογηµένη όπως
λάδια, καύσιµα, συντηρήσεις, λάστιχα κτλ.
Επίσης θα γίνεται κάθε 1η του µηνός υποχρεωτική καταγραφή
χιλιοµέτρων καθώς και µηνιαία κατανάλωση καυσίµων για
παρακολούθηση καλής λειτουργίας του κινητήρα και λεπτοµερώς θα
αναφέρονται στο βιβλίο-ταυτότητα των οχηµάτων.
Επίσης συνεχίζοντας η κ. Γαϊλα λέει,
Υπάρχουν οχήµατα από άλλους ∆ήµους τα οποία εργάζονται για την
∆ΕΥΑΝΧ παρόλο που δεν είναι ακόµη στην κυριότητα µας. Ζητούν να
προµηθεύονται καύσιµα από τον προµηθευτή µας και παρακαλώ όπως
ενηµερωθεί το συµβούλιο για το θέµα και εκφέρει γνώµη για αυτή τη
προµήθεια.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε τα θέµατα, σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την εισήγηση της προϊσταµένης της οικον.και διοικητικής
υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΝΧ κ. Ειρήνης Γαϊλα σχετικά µε την ίδρυση
γραφείου κίνησης οχηµάτων της ∆ΕΥΑΝΧ όπως έχει ανωτέρω.
Να εγκρίνει την προµήθεια των αυτοκινήτων και οχηµάτων (όπως έχει η
παρακάτω λίστα) µε καύσιµα από τον προµηθευτή της ∆ΕΥΑΝΧ διότι
εργάζονται για την ∆ΕΥΑΝΧ αν και δεν έχουν ακόµη περιέλθει στη
κυριότητα της.
∆ΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΙΜ 0670
ΧΙΥ 0076
ΧΙΥ 0077

ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ

GORGOLIS
GORGOLIS
GORGOLIS

ΚΗΥ 4678
ΚΗΥ 4721
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

Ι. Χ. ΦΟΡΤΗΓΟ
ΒΑΝ

NISSAN
TOYOTA

∆ΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΗΗ 2863

ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4

MAZDA

∆ΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
KHI 5606
ME 51311

ΜΙΝΙ BUS
ΤΣΑΠΑΚΙ

JCB

Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 59/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 60/11
Περίληψη
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ ΑΠΟ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ).
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ΗΜ.
3. Λιγνός Γ.
4. Ψωµά Μαρία
5. Παρθενίδη Σοφία
6. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
7. Μανδάλας Π.
8. Γαϊλα Ειρήνη
9. Παπαντωνάκης Αντώνιος
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος ο κ. Χαλιορής Ις. είχε αποχωρήσει.

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ. Ρισκάκης και κ.

Λαµπρινούδης Παντ.οι οποίοι αναπληρώνονται από τους κ. Μάντικα
∆ηµ. και κ. Λιγνό Γ. αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει ότι η επιχ/ση απασχολεί
σπουδαστές του ΟΑΕ∆ για την πρακτική άσκηση που χρειάζεται να
κάνουν. Μ αυτόν τον τρόπο και η επιχείρηση εξυπηρετείται αλλά και οι
σπουδαστές αποκτούν εµπειρία στο αντικείµενο που σπουδάζουν.
Προτείνω να προσλάβοµε για την πρακτική του άσκηση τον σπουδαστή
του τµήµατος ηλεκτρολόγων Ζαννίκο Παντελή του Νικολάου.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την πρόσληψη του σπουδαστή του ΟΑΕ∆ τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Παντελή Ζαννίκο του Νικολάου για την πρακτική του
άσκηση στην επιχείρηση
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 60/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 61/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ
ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00 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
20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Λιγνός Γ.
3. Ψωµά Μαρία
4. Παρθενίδη Σοφία
5. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
6. Μανδάλας Π.
7. Γαϊλα Ειρήνη
8. Παπαντωνάκης Αντώνιος
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος ο κ. Χαλιορής Ις.και ο κ.
Μάντικας ∆. είχαν ήδη αποχωρήσει.

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.ο

οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Η προισταµένη οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας κ. Ειρ. Γαϊλα
εισηγούµενη στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα παίρνουµε προσφορές από τα τραπεζικά
ιδρύµατα για τα επιτόκια των προθεσµιακών µας καταθέσεων και την
µισθοδοσία µας.
Έτσι και τώρα ζητούµε την έγκριση σας για την λήψη προσφορών από
όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα που έχουν καταστήµατα στην πόλη της Χίου.
Τις προσφορές θα τις υποβάλουν στην επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης και εκείνη µε τις σειρά της θα γνωµοδοτήσει στο Πρόεδρο ο
οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση επιλογής του τραπεζικού
ιδρύµατος.
Ο Πρόεδρος προτείνει στο συµβούλιο τα εξής µέλη για την
προαναφερόµενη επιτροπή,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φυτούσης Μιχ.
Καλογεράκης Π.
Γαϊλα Ειρήνη
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την λήψη προσφορών από όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα που
έχουν καταστήµατα στην πόλη της Χίου.
Να υποβάλλει τις προσφορές σε επιτροπή που απαρτίζεται από τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φυτούσης Μιχ.
Καλογεράκης Π.
Γαϊλα Ειρήνη
Η οποία αφού αξιολογήσει τις προσφορές θα γνωµοδοτήσει στον
Πρόεδρο ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση επιλογής του
τραπεζικού ιδρύµατος.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 61/2011
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
υπογραφή
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 62/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:ΑΝΕΛΚΥΣΗ –ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
b2. Μάντικας ∆ηµ.
3. Λιγνός Γ.
4. Ψωµά Μαρία
5. Παρθενίδη Σοφία
6. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
7. Μανδάλας Π.
8. Χαλιορής Ισιδ.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.

ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Η ∆ΕΥΑ Χίου για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών και προκειµένου
να εκτελεστούν εργασίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών
(πχ. βλάβη αντλητικών συγκροτηµάτων), προτίθεται να προχωρήσει στη
για την κατά την εκτέλεση εργασιών ανέλκυσης - καθέλκυσης
αντλητικών συγκροτηµάτων από γεωτρήσεις ύδρευσης στα όρια
αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑΧ (ως όρια ∆ΕΥΑΧ νοούνται τα όρια του νέου
δήµου Χίου, µετά δηλαδή από την συνένωση και εφαρµογή του
«Καλλικράτη»).
Ειδικότερα οι εργασίες που θα χρειασθεί να γίνουν είναι:
∆ιακοπή ηλεκτροδότησης και ηλεκτρολογική αποσύνδεση καλωδίων
Αποσυναρµολόγηση ή συναρµολόγηση συνδεσµολογίας υδραυλικής
στην κεφαλή της γεώτρησης.
Ανέλκυση ή καταβίβαση µε ρήση γερανοφόρου οχήµατος κατάλληλης
δυναµικότητας µε ταυτόχρονη αποσυναρµολόγηση ή συναρµολόγηση
των

σωληνώσεων,

πιθανών

συρµατόσχοινων

ανέλκυσης

και

καλωδιώσεων µετά των µικροϋλικών στήριξης.
Επανασύνδεση ηλεκτρολογική και ηλεκτρική τροφοδότηση µε δοκιµή
λειτουργίας
Τα υλικά που θα χρειασθούν (όπως σωληνώσεις , αντλίες, καλώδια
κατά τη διάρκεια της καθέλκυσης) θα χορηγηθούν από την ∆ΕΥΑΧ.
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε …30.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)Να εγκρίνει την µελέτη του έργου που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική
υπηρεσία της ∆ΕΥΑΝΧ,
2)Να εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο
-Ανέλκυση –καθέλκυση αντλιών Γεωτρήσεων- , προϋπολογισµού
30.000 ευρώ,
3)Ψηφίζει διάθεση πίστωσης 30.000 ευρώ . Ο κωδικός του
προϋπολογισµού που θα επιβαρυνθεί στα έργα υπό εκτέλεση είναι ο
15.05.0103 µε το ποσό των 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
4)Εγκρίνει να δηµοσιευθεί η περίληψη διακήρυξης σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες στον Πολίτη , την Αλήθεια και την εβδοµαδιαία εφηµερίδα
Χιακτίδα. για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 62/2011

Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 63/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΙΟΥ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Λιγνός Γ.
3. Ψωµά Μαρία
4. Παρθενίδη Σοφία
5. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
6. Μανδάλας Π.
7. Γαϊλα Ειρήνη
8. Παπαντωνάκης Αντώνιος
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος ο κ. Χαλιορής Ις.και ο κ.
Μάντικας ∆. είχαν ήδη αποχωρήσει.

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.

ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.

κ.

Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αίτηση του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας Λιθίου η οποία έχει ως εξής,
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσοµε για τα παρακάτω,
Στη τοπική κοινότητα Λιθίου δεν υφίσταται δίκτυο άρδευσης , συνεπώς
οι παροχές που χορηγούνται για να ποτίζονται τα χωράφια
χρησιµοποιούν το δίκτυο Ύδρευσης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία ανταπόκρισης του δικτύου
ύδρευσης στις οικίες της Τοπικής Κοινότητας, ιδιαίτερα κατά τους
θερινούς µήνες.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η αναστολή διάθεσης παροχών
ύδρευσης , στους δηµότες της Τοπικής Κοινότητας Λιθίου που θέλουν
παροχή για πότισµα.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την αναστολή διάθεσης παροχών ύδρευσης στους δηµότες
της τοπικής κοινότητας Λιθίου που θέλουν παροχή για πότισµα.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 63/2011

Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 64/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΕΥΑΝΧ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Λιγνός Γ.
3. Ψωµά Μαρία
4. Παρθενίδη Σοφία
5. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
6. Μανδάλας Π.
7. Γαϊλα Ειρήνη
8. Παπαντωνάκης Αντώνιος
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος ο κ. Χαλιορής Ις.και ο κ.
Μάντικας ∆. είχαν ήδη αποχωρήσει.

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.ο

οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Η προϊσταµένη οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΝΧ
εισηγούµενη λέει τα εξής,
Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις που εκκρεµούν εις βάρος του
Μουρούνα Ιωάννη ως προέδρου της ∆ΕΥΑΧ από την προηγούµενη
τετραετία και είναι οι εξής,
1. Εφετείο για την πρόκληση ρύπανσης στο Βιολογικό σταθµό Χίου
(Τριµελές εφετείο πληµµεληµάτων)
2. Πρόκληση ρύπανσης σε φρεάτιο επί της οδού Καλοπλύτου
(Μονοµελές πληµµελειοδικείο Χίου)
3. Πρόκληση ρύπανσης σε λιµένα Χίου (µονοµελές πληµµελειοδικείο
Χίου)
4. Σε προανάκριση (δίκη αυτές τις µέρες) για πρόκληση σωµατικής
βλάβης από αµέλεια ποδηλάτη που έπεσε µέσα σε σχάρα την οδό
Βενιζέλου.
Παρακαλώ όπως εγκρίνεται την κάλυψη των δικαστικών εξόδων για
τις υποθέσεις του πρώην προέδρου που αφορούν την ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την κάλυψη των δικαστικών εξόδων
του πρώην προέδρου
∆.Ε.Υ.Α.Χ.

όπως

για τις υποθέσεις

κ. Ιωάννη Μουρούνα που αφορούν την
παρατίθενται

ανωτέρω.

Ο

κωδικός

του

προϋπολογισµού που θα επιβαρυνθεί είναι ο 61.00.0016 «αµοιβές και
έξοδα δικηγόρων»
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 64/2011

Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 65/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ηµ.
3. Λιγνός Γ.
4. Ψωµά Μαρία
5. Παρθενίδη Σοφία
6. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
7. Μανδάλας Π.
8. Χαλιορής Ισιδ.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.ο

οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Με την παρούσα µελέτη, προβλέπεται να γίνουν επισκευές στα
αντλητικά συγκροτήµατα, ηλεκτρικούς πίνακες και γενικά σε κάθε
εξάρτηµα υδραυλικό, ηλεκτρικό, οικοδοµικό στα αντλιοστάσια και στις
δεξαµενές του ∆ήµου.
Με τον όρο αντλητικό συγκρότηµα θεωρείται το σύνολο των
µηχανών και εξαρτηµάτων (Ηλεκτρικών και υδραυλικών) που είναι
εγκατεστηµένες σε ένα αντλιοστάσιο. Κατά συνέπεια µε την µελέτη αυτή
προβλέπεται να γίνει επισκευή ή αντικατάσταση (όταν αυτό δεν
επισκευάζεται ή η επισκευή του είναι ασύµφορη) οποιουδήποτε υλικού
εντός του αντλιοστασίου, του οποίου η µη λειτουργία καθιστά τη
λειτουργία του αντλιοστασίου αδύνατη ή προβληµατική .
Επειδή οι εν λόγω επισκευές είναι αδύνατο να προβλεφθούν και
έτσι είναι αδύνατη οποιαδήποτε προµέτρηση του έργου, θα πρέπει να
δηµοπρατηθεί µε το «σύστηµα προσφοράς µε µειοδοσία στο ποσοστό
απολογιστικών εργασιών» (Ν. 3669/08 άρθρα 9, 47,55 παρ. 2 -9,)
Για όλους τους ανωτέρω λόγους ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να τηρεί αναλυτικό ηµερολόγιο, όπου θα καταγράφονται σε κάθε
περίπτωση: το απασχολούµενο προσωπικό, τα µηχανήµατα, τα
προσκοµιζόµενα υλικά κ.λ.π. αντίγραφο θα παραδίνεται υποχρεωτικά
στον επιβλέποντα του έργου.
Για τις απολογιστικές εργασίες θα συντάσσεται από τον ανάδοχο
λογαριασµός, επιµέτρηση και απολογισµός της δαπάνης βάση των
ανωτέρω. Θα προσκοµίζεται τιµολόγιο για τα χρησιµοποιηθέντα υλικά,
κατάσταση

του

ΙΚΑ

που

να

φαίνονται

οι

εργαζόµενοι

που

απασχολήθηκαν τις συγκεκριµένες ηµέρες, τιµολόγιο για την εξόφληση
των εργασιών. Οι τιµές των υλικών, ηµεροµισθίων µηχανηµάτων κ.λ.π.
σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις τιµές τις επίσηµες τιµές
ΑΤΗΕ και HΛM για το αντίστοιχο τρίµηνο που θα πραγµατοποιηθούν οι
εργασίες.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 115.000,00 €
(χωρίς Φ.Π.Α. 16%). O διαγωνισµός να γίνει για διάρκεια 2 ετών.
Παρακαλώ να ψηφίσοµε για την έγκριση του έργου.
Η σύµβουλος κ. Παρθενίδου Σ. ψηφίζει λευκό και ο κ. Παπαντωνάκης Α.
δίνει αρνητική ψήφο.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
1)Να εγκρίνει την µελέτη
του έργου
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΙΟΥ
προϋπολογισµού 115.000,00 χωρίς ΦΠΑ που έχει εκπονήσει η
Τ.Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΝΧ διάρκειας 2 ετών.
2)Να εγκρίνει
την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΙΟΥ
προϋπολογισµού 115.000,00 χωρίς ΦΠΑ µε την διαδικασία του
ανοιχτού διαγωνισµού µε «σύστηµα προσφοράς µε µειοδοσία στο
ποσοστό απολογιστικών εργασιών» (Ν. 3669/08 άρθρα 9, 47,55 παρ. 2 9,)
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ.7-9
του άρθρου 15 του ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος διακηρύξεων
∆ηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον
Ελληνικό τύπο σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε /ΥΠΕΧΩ∆Ε
Ε.16/2007.
3)ο κωδικός του προϋπολογισµού 2011 είναι ο 62.07.0816 –Επισκευές
αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης Χίου - µε το ποσό των 50.000
ευρώ για το 2011.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 65/2011
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
υπογραφή
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 66/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ: ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Λιγνός Γ.
3. Ψωµά Μαρία
4. Παρθενίδη Σοφία
5. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
6. Μανδάλας Π.
7. Γαϊλα Ειρήνη
8. Παπαντωνάκης Αντώνιος
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος ο κ. Χαλιορής Ις.και ο κ.
Μάντικας ∆. είχαν ήδη αποχωρήσει.
ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.ο

οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής ,
Όπως όλοι γνωρίζουµε η ∆ΕΥΑΧ επεκτάθηκε σε ολόκληρο το
νησί. Εκεί µαζί µε τα τεχνικά προβλήµατα που ανακύπτουν έρχονται στο
φώς καθηµερινά ποικιλόµορφα διαχειριστικά προβλήµατα που
ξεφεύγουν από τα συνήθη φτάνουν τα επίπεδα της εσκεµµένης
παρέµβασης στα δίκτυα της επιχείρησης πιθανά και της κλοπής τόσο
στην ύδρευση και άρδευση όσο και στην αποχέτευση.
Επειδή αυτό το φαινόµενο είναι διαχρονικό παρουσιάζεται σαν να
είναι βίωµα και κεκτηµένο, πρέπει να λάβουµε µέτρα διότι αν
συνεχιστούν τέτοιες νοοτροπίες κινδυνεύουν να υποσκάψουν την ίδια
την λειτουργία της επιχείρησης.
Για το λόγο αυτό προτείνω αφού προηγηθεί µία ειλικρινής,
συστηµατική και εκτενής ενηµέρωση µέσω του τύπου και της
τηλεόρασης και δοθεί στους παραβάτες µία λογική προθεσµία
προσαρµογής ίσως και βοήθεια στην συνέχεια να εφαρµόσουµε τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 28/Ν 1069-80 καθώς και τα αντίστοιχα 27
και 29 του ίδιου νόµου.
ΕΙΡΗΝΗ ΓAϊΛΑ.Το πρόβληµα που αντιµετωπίζοµε όλα τα χρόνια είναι
η ατιµωρησία. Εισηγούµαστε αλλά δεν υπάρχει τιµωρία. Ειδοποιούµε
αρκετές φορές , κλείνοµε τα υδρόµετρα και οι δηµότες σπάνε τις
σφραγίδες. Αυτό είναι κλοπή. Το συµβούλιο δεν προχωρά .
Η κ. ΠΑΡΘΕΝΙ∆ΟΥ Σ. διαφωνεί µε το θέµα της αστυνόµευσης και δεν
το ψηφίζει,
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Να εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της ∆ΕΥΑΝΧ ως έχει
παραπάνω για το θέµα της αστυνόµευσης των δικτύων της επιχ/σης.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 66/2011
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
υπογραφή
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 67/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ:EΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΧΙΟΥ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Λιγνός Γ.
3. Ψωµά Μαρία
4. Παρθενίδη Σοφία
5. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
6. Μανδάλας Π.
7. Γαϊλα Ειρήνη
8. Παπαντωνάκης Αντώνιος
Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος ο κ. Χαλιορής Ις.και ο κ.
Μάντικας ∆. είχαν ήδη αποχωρήσει.

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.ο

οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,

Η Χίος διαθέτει 7 µικρούς Βιολογικούς στις ∆ηµοτικές Ενότητες
Πυργίου, Αρµολίων, Κώµης, Νενήτων, Καταράκτη, Λαγκάδας και
Καρδαµύλων κ έκαστος αποτελείται από 2-4 βιοτύµπανα µε τον
παρελκόµενο ειδικό εξοπλισµό που αποτελείται από την στατική εσχάρα
στην είσοδο της εγκατάστασης, το στροφοκόσκινο, την δεξαµενή
καθίζησης, το κυρίως βιοτύµπανο, το δοχείο χλωρίου µε την
δοσοµετρική αντλία, τα φίλτρα άµµου, το σίλο λάσπης και την δεξαµενή
σταθεροποίησης.
Το όλο σύστηµα πρέπει να αποτελεί ενιαία µονάδα και η συνεργασία
των επιµέρους τµηµάτων είναι απαραίτητη για να έχουµε το ποθητό
αποτέλεσµα λυµάτων χωρίς οσµές µε εκροές που καλύπτουν πλήρως τις
παραµέτρους της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Για να εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία του κάθε βιολογικού
απαιτούνται τόσο καθηµερινές όσο και περιοδικές εργασίες που
αναγράφονται µε λεπτοµέρειες στο συνηµµένο έντυπο και η ακριβής
τήρηση του αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε συντηρητή αναδόχου.
Επιπλέον, πλην των ανωτέρων βασικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων που
αναφέρονται στο συνηµµένο έντυπο ο ανάδοχος επιτηρητής θα πρέπει να
φροντίζει και την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, την ασφάλεια
του από ξένες προσεγγίσεις, την επάρκεια χηµικών και ανταλλακτικών
και οτιδήποτε άλλο κατά την γνώµη του µπορεί να προβληµατίσει την
οµαλή λειτουργία του κάθε βιολογικού.
Παράλληλα θα πρέπει να τηρείται ηµερολόγιο επισκέψεων και
παρατηρήσεων του οποίου θα λαµβάνει γνώση ο υπεύθυνος αποχέτευσης
της ∆ΕΥΑΧ.
Όλες οι παραπάνω εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο
συνηµµένο έντυπο είναι απαραίτητο να εκτελούνται ανελλιπώς για όλο
το διάστηµα της καλοκαιρινής περιόδου που οι θερµοκρασίες είναι
υψηλές και ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός αυξηµένος δηλαδή τους µήνες
Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. Για τους λοιπούς µήνες
εφόσον οι θερµοκρασίες χαµηλώσουν και ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός
µειωθεί µπορεί να υπάρξει µια σχετική χαλάρωση σε συνεννόηση µε την
υπηρεσία που θα περιορίσει σε 2 εβδοµαδιαίες επισκέψεις για τους
χειµερινούς µήνες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει
αδειούχο υδραυλικό και ηλεκτρολόγο µε σχετική εµπειρία
στη

συντήρηση βιολογικών και όσο αφορά δε τα άτοµα που θα αναλάβουν
την καθηµερινή επίσκεψη, φροντίδα και επιτήρηση των Βιολογικών θα
πρέπει να είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ η άλλο δηµόσιο φορέα καθ’ όλη
την διάρκεια της απασχόλησης τους µε την επιτήρηση των Βιολογικών.
΄Οσο αφορά δε την συντήρηση και την παρακολούθηση των χηµικών
παραµέτρων αυτό θα γίνεται από πτυχιούχο χηµικό ο οποίος θα είναι
και αρµόδιος και υπεύθυνος για την ποιότητα των εκροών των
Βιολογικών και τη λήψη δειγµάτων, την µέτρηση τους και την
ενηµέρωση της χηµικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΧ.
Η σύµβαση θα διαρκέσει για ένα (1) έτος.
Προτείνω να γίνει διαγωνισµός .
Η κ. ΠΑΡΘΕΝΙ∆ΟΥ Σ. έχει αντιρρήσεις σχετικά µε το έργο και
συγκεκριµένα το να δοθεί η επιτήρηση σε εργολάβο και ψηφίζει λευκό.
Ο κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. δεν ψηφίζει το θέµα.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Να εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της ∆ΕΥΑΧ σχετικά µε το έργο
-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΧΙΟΥ-.προυπολογισµού 51.400 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ.
Αναθέτει στην Τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ την εκπόνηση µελέτης
για το ανωτέρω έργο.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 67/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 68 /2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ: AITHΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ -∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς και στα
νακπληρωµατικά 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ηµ.
3. Λιγνός Γ.
4. Ψωµά Μαρία
5. Παρθενίδη Σοφία
6. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
7. Μανδάλας Π.
8. Χαλιορής Ισιδ.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.ο

οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο φέρνει αιτήσεις δηµοτών καθώς
και εισηγήσεις του γραφείου εξυπηρέτησης πελατών οι οποίες αφού
ελέγχονται µία προς µία , το συµβούλιο σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)Να εγκρίνει την οφειλή ποσού 26,49 ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 επονόµ.
Ενώση Μαστιχοπαραγωγών Χίου 38/196,
2)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 26,86 ευρώ επονόµ. Μπάκουλης Αντ.
6/115 για το ∆ τριµ. 2009,
3)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 65,20 ευρώ επονόµ. Γεωργιαφέντη Αµ.
14/317 για το ∆ τριµ. 2010,
4)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Μπουµπάρης Ιωάν.
42/13 για το ∆ τριµ. 2010,
5)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 55,02 ευρώ επονόµ. Ροδινός Ιωάκ.
44/353 για το Γ τριµ. 2010,
6)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 36,06 ευρώ επονόµ. Φράγκου Σοφ.
51/363/2 για το ∆ τριµ. 2010,
7)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 154,44 ευρώ για το Α τριµ.2011 επονόµ.
Λευκάκη Μαρ. 9/128,
8)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 140,52 ευρώ επονόµ. Γλύκας Νικ.και
Στ.ΟΕ 16/143,
9)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 102,26 ευρώ επονόµ. Μπουλάς Χρ.
5/110 για το ∆ ΄ τριµ. 2010,
10)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 100,12 ευρώ επονόµ. Ζύµαρης Ιωάν.
46/257 για το ∆ τριµ. 2010,
11)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονοµ. Σαββάκη Αννα –
Αλίκη 4/290 για το Α τριµ. 2011,
12)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 81,03 ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 και
159,16 ευρώ για το Α τριµ. 2011, επονόµ. Κουνέλης Εµ. 21/46,
13)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 127,67 ευρώ επονόµ. Μάντικας ∆ηµ.
9/33 για το Γ τριµ. 2010,
14)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 28,66 ευρώ επ ονόµ. Ανδρεάδης Ιάκ.
55/158/2 για το Β τριµ. 2010,
15)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,82 ευρώ για το Γ τριµ. 2010 και
62,26 ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 επονόµ. Λεµάνης Στρ. 35/52/1
16)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 122,35 ευρώ επονόµ. Σεζένια Κυρ.
για το Α τριµ. 2011 , 2/118,

17)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 122,35 ευρώ επονόµ. Βορριάς Μ. για το
Γ τριµ.2010, 32/147,
18)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 14,15 ευρώ επονόµ. Αναγνώστου
Απόστολος 51/362/3 , για το ∆ τριµ. 2009
19)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 50,94 ευρώ για το Γ τριµ.2010 και
20,38 ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 επονόµ. Κουµπιά Κ. 5/5/1 ,
20)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 80,15 ευρώ επονόµ. Σεραφείµ Ι. 22/110
για το Α τριµ. 2011,
21)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 67,20 ευρώ επονόµ. Μαστοράκης Γ.
55/191 για το ∆ τριµ. 2009,
22)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 72,03 ευρώ επονόµ. Κάσδαγλης Στυλ.
59/59/1 για το ∆ τριµ. 2010,
23)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 86,37 ευρώ για το Γ τριµ. 2010 και
52,76 ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 επονόµ. Κλούβας Στ. 56/55 ,
24)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 14,15 ευρώ για το ∆ τριµ. 2009, Α,Β,Γ
τριµ. 2010 επονοµ. Σύλλας Στ.56/24/1,
25)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 40,76 ευρώ για το Γ τριµ. 2010
επονόµ. Σελµπέσης Κ. και 20,38 ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 43/78 ,
26)να εγκρίνει την αφαίρεση τόκων επονόµ. Ιωάν. Ζαφείρης 44/216/1
για το Α τριµ. 2010 έως ∆ τριµ. 2010 ποσό 80,10 ευρώ,
27)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 22,57 ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 και
22,09 ευρώ για το Γ τριµ. 2010 επονόµ. Κλούβας Παναγ. 56/55/1 ,
28)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 90,43 ευρώ επονόµ. Παπαµαργαρίτης
Θεοδ. 32/79/1 για το ∆ τριµ. 2010,
29)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ Καρδασιλάρης Περ.
46/101 για το ∆ τριµ. 2010,
30)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Κρουσουλούδης
Π. 42/41 για το ∆ τριµ. 2010,
31)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Πυργελής Ιωάν.
55/264 για το ∆ τριµ. 2010 ,
32)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Κυρλαγκίτσης Φρ.
51/342 για το ∆ τριµ. 2010 ,
33)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 14,47 ευρώ επονόµ. Τσικαλάς ∆ηµ.
55/167/1 για το ∆ τριµ. 2010,
34)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ για το ∆ τριµ. 2009 14/29/4
και 20,38 ευρώ για το Β τριµ. 2010 επονόµ. Καµίτσης Παν. ,
35)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 38,71 ευρώ επονόµ. Κασσουδάκης Γ.
57/25/6 για το ∆ τριµ. 2010 ,
36)να εγκρίνει την αφαίρεση τελών χρήσης από το Α τριµ. 2010 επονόµ.
Βούκουνα Ιωαν. 55/9/12 ,
37)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 για το Γ τριµ. 2010 και 20,38
ευρώ για το ∆ τριµ. 2010 επονόµ Βουρλής Σαρ. 45/70,

38)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 228,55 ευρώ επονόµ. Σεζένιας Μιχ.
8/31 για το Α τριµ. 2011 ,
39)να απορρίψει την αίτηση επονόµ. Σιδέρης Θεοδ. 44/556 για το Γ
τριµ. 2010,
40)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 421,14 ευρώ επονόµ. Ποδιάς Αδ.
22/106 για το Α τριµ.2011,
41)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Βούκουνας Γ.
14/279 για το Α τριµ. 2011,
42)εγκρίνει να γίνει επιµερισµός στα 4 τρίµηνα του 2010 επονόµ.
Ξενάκης Γρηγ. 6/83/2 ,
43)εγκρίνει να αφαιρεθεί το τέλος χρήσης +ΦΠΑ αποχέτευσης από το ∆
τριµ. 2009 ποσό 116,40 ευρώ επ ονόµ. Μεργέ Ανδρονίκη 27/174/5,
44)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 14,53 ευρώ επονόµ. Γεωργαντής Αδαµ.
για το Α τριµ. 2010 10/36 ,
45)να αντικατασταθεί το υδρόµετρο επονόµ. Ψαρράς Ιωάν. 10/37 και να
ελεγχθεί το παλαιό, 10/37,
46)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 69,47 ευρώ επονόµ. Ντάτη Νικήτα
49/140/1 για το ∆ τριµ. 2010,
47)να αφαιρεθούν οι τόκοι επονόµ. Φράγκου Αν. 32/262/2 ,
48)να εγκρίνει την αίτηση της κ. Λουφάκη Μαρίας µε το αποχ/κό
δίκτυο,
49)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 216,27 ευρώ επονόµ. Κανταρτζή Κυρ.
για το Β τριµ. 2009 έως Α τριµ. 2011 51/374,
50)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Μαρτίνης Αν.
50/176/1 για το ∆ τριµ. 2009,
51)να πληρωθεί το Β τριµ. 2011 από τον εργολάβο στην Αρχ.
Μακαρίου 3 επονόµ. Τσατσαρώνης Θ. 2/208,
52)εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονοµ. Φλωράδης Αγάπιος
1/116 για το ∆ τριµ. 2010,
53)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Παπανικολάου
Νικ. 43/97/1, για το ∆ τριµ. 2010,
54)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 40,76 ευρώ επονοµ. Κάνης Ελευθ.
4/307, για το ∆ τριµ. 2010 και Α τριµ. 2011 ,
55)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Γλύκας Αντ. 50/86
για το ∆ τριµ. 2010,
56)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 61,14 ευρώ επονοµ. Μαρδάς Μιχ. 27/3
για το Β,Γ,∆ τριµ. 2010,
57)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 40,76 ευρώ επονόµ. Ριγάκης Μιχ.
3/106 για το Γ,∆ τριµ. 2010,
58)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 40,76 ευρώ επονόµ. Μιχάλας Παν.
20/37/3 για το Γ,∆ τριµ. 2010,
59)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,17 ευρώ επονόµ. Παν. Μιχάλας
20/37/1,

60)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Λιαδής Ιωάν.
33/11 για το Γ τριµ. 2010,
61)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 29,06 ευρώ επονοµ. Μανέλη Αγγελική
για το Β,Γ τριµ. 2010 56/7/2 ,
62)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 40,76 ευρώ επονόµ. Γερµανός Γ. 59/11
για το Γ,∆ τριµ. 2010,
63)να εγκρίνει την οφειλή του ποσού 40,76 ευρώ επονόµ. Μπερέτας Αντ.
για το ∆ τριµ. 2010 38/175,
64)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. ∆εσσές ∆ηµ. για
το ∆ τριµ. 2010 55/103,
65)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Θαλασσινού Κλ.
14/68/2 για το Γ τριµ. 2010,
66)εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Μαµουνής Μιχ. για το
∆ τριµ. 2010, 59/2,
67)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Ζάγκλας Αθ.
48/79/12 για το ∆ τριµ. 2010,
68)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 40,76 ευρώ επονόµ. ∆ηµ. Νύκτας 35/50
για το Β,Γ τριµ. 2010,
69)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 61,14 ευρώ επ ονόµ. Επενδυτικής
τράπεζας 16/140/1 για το Γ,∆ τριµ. 2010 και Α τριµ. 2011,
70)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Λαλώση ∆.4/366
για το ∆ τριµ. 2010,
71)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Λευκάκης Αλ.
46/278 για το ∆ τριµ. 2010,
72)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Σιδωράκης Κων.
43/38 για το Γ τριµ. 2010,
73)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 14,53 ευρώ επονοµ. ΧαΪδεµένου Ευγ.
2/174 για το Γ τριµ. 2010,
74)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 26,49 ευρώ επονόµ. Μπόλιας Ιωάν.
51/163 για το ∆ τριµ. 2010,
75)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 171,47 ευρώ επονόµ. Μπίκας Βας.
39/47/5 για το Γ τριµ. 2009 και Α τριµ. 2010,
76)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 91,54 ευρώ επονόµ. Σακουλάς Νικ.
28/96/1 για το Γ τριµ. 2010,
77)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 40,76 ευρώ επονόµ. Γιαννουλάκης
Κυρ. 24/37 για το ∆ τριµ. 2010,
78)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Εγγλέζος Ιωάν.
52/441/3 για το ∆ τριµ. 2010,
79)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώεπονόµ. Λεώδη Τριαντ.
52/414/3 για το ∆ τριµ. 2010,
80)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 14,53 ευρώ επονόµ. Μαρτάκης Κων.
56/7/3 για το Γ τριµ. 2010,

81)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 20,38 ευρώ επονόµ. Γαλάτουλα Καλ.
51/249 για το ∆ τριµ. 2010 ,
82)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 69,28 ευρώ επονόµ. Σταυρινουδάκη
Μαρία 24/78 για το ∆ τριµ. 2010 και Ατριµ. 2011,
83)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 75,28 ευρώ επονόµ. Σαρίκας Νικ. 50/96
για το Β τριµ. 2010 και Γ τριµ. 2010,
84)να εγκρίνει την οφειλή ποσού 118,83 ευρώ επονόµ. Αναστασάκης
∆ηµ. 26/1 για το ∆ τριµ. 2010.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 68/2011
Ο Πρόεδρος
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

Τα µέλη
υπογραφή

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ΄ αριθµό 5 της 26/5/2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΝΧ
Αριθµ. Αποφ. 69/2011
Περίληψη
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΗ
(κ.Χάρλα Ευστρ.)ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΗ ∆ΕΥΑΝΧ.
Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Νήσου
Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του πρώην ∆ήµου
Αγίου Μηνά σήµερα 26 του µήνα ΜΑΙΟΥ 2011
ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 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 20/5/2011 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. Θλιβίτου Αθηνά
2. Μάντικας ∆ηµ.
3. Λιγνός Γ.
4. Ψωµά Μαρία
5. Παρθενίδη Σοφία
6. Μανωλιάς ∆ηµήτριος
7. Μανδάλας Π.
8. Χαλιορής Ισιδ.
9. Γαϊλα Ειρήνη
10. Παπαντωνάκης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ Απουσιάζει ο τακτικός σύµβουλος κ. Λαµπρινούδης Παντ.ο

οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Λιγνό Γ.
Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι κ.
Κοκαράκης Ιωάν.,κ. Μπαχάς Μαρκ. και Γεωργούλης Γ.
Ο ∆/ντής εισηγούµενος στο συµβούλιο λέει τα εξής,
Ο δηµότης κ. Χάρλας Ευστράτιος του Ιωάννη µε Κ.Α. 4/100/4
κάτοικος επί της οδού ∆ηµητρίου Ψιακή - Αγία Τριάδα κατέβαλε τέλη
σύνδεσης αποχέτευσης που αναλύονται ως εξής,
Τέλη σύνδεσης αποχ/σης ποσού 441,11 ευρώ +ΦΠΑ 70,58
ευρώ=511,69 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν έπρεπε να καταβάλλει διότι δεν
περνά δίκτυο αποχέτευσης από την ανωτέρω οδό.
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την επιστροφή του ποσού στον δηµότη κ.
Χάρλα Ευστρ.
Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα , σκέφθηκε και
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την επιστροφή στον κ. Χάρλα Ευστράτιο
Α)του ποσού των 441,11 ευρώ από τον Κ.Α. 73120016 του
προυπολογισµού της ∆ΕΥΑΧ
Β)του ποσού των 70,58 ευρώ από τον Κ.Α. 54007316 ευρώ που
αφορούν τέλη σύνδεσης αποχέτευσης διότι δεν έπρεπε να τα
καταβάλλει ο προαναφερόµενος δηµότης λόγω του ότι δεν διέρχεται
δίκτυο αποχέτευσης από την οικία του.
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 69/2011
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
υπογραφή
υπογραφή
Ακριβές απόσπασµα
Χίος , 27/5/2011
Η επί των πρακτικών
Πολ. Βαποράκη

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΠΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΝΤΙΚΑΣ ∆.

ΛΙΓΝΟΣ Γ.

ΘΛΙΒΙΤΟΥ ΑΘ.

ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΙΣΙ∆.

ΜΑΝΩΛΙΑΣ ∆.

ΠΑΡΘΕΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦ.

ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝ∆ΑΛΑΣ Π.

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ.

ΓΑϊΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

