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Από  το  υπ’  αριθμ.  14/29-10-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 162/2012 Θέμα:«Έγκριση  έκτακτης  μετάβασης  εκπροσώπου  σε 

Συνεδρίαση  του  Συμβουλίου  της  Γενικής  Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 29 
Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθαν εκτάκτως τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Καθαριότητας  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  3787/25-10-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» προκειμένου να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού αρ.1 της δημοπρασίας για την προμήθεια «Υδραυλικών μεταλλικών ειδών 

συντήρησης δικτύων έτους 2012», Εξέταση σχετικών ενστάσεων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, 
δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 Χρυσοχόου Παύλος

4 Καρκατζίνος Νικόλαος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Κεσίδη Αναστασία 

7 Λεμονάκη Χρυσούλα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος είπε στα μέλη ότι, εκτάκτως προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης το οποίο προτείνει να συζητηθεί πρώτο και αφορά την έκτακτη μετάβαση εκπροσώπου σε 
Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ομόφωνα αποφάσισε να  συζητηθεί  το  εκτός  της  ημερησίας 
διάταξης θέμα πρώτο.

Εισηγούμενος  ο  Πρόεδρος,  είπε  στα  μέλη  ότι  κρίνεται  αναγκαία  η  εκπροσώπηση  της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στην  συνεδρίαση  του  Συμβουλίου  Κατασκευών  της  Γενικής  Γραμματείας 
Δημοσίων έργων που θα πραγματοποιηθεί την 30η-10-2012 στην Αθήνα προκειμένου να εισηγηθεί 
για το έργο « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης» μετά από την με αριθμό Κ/456/25-
10-2012 πρόσκληση του ΣΔΕ/Τμ Κατασκευών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να εκπροσωπήσει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ο κ. Σωκράτης 
Φάμελος ο οποίος είναι Χημικός Μηχανικός και Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης της Ανατολικής Α.Ε. 
η  οποία  διετέλεσε  βάσει  προγραμματικής  σύμβασης  Τεχνικός  Σύμβουλος  στην  ωρίμανση  και 
προετοιμασία τευχών δημοπράτησης του έργου « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης» 
και ο οποίος έχει πλήρη γνώση του θέματος.

Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη η Δ. Ε.Υ.Α. Θέρμης να προβεί και στην κάλυψη των 
εξόδων μετάβασης του κ. Φάμελου Σωκράτη (αεροπορικώς  από και προς την Αθήνα) καθώς ο 
λόγος για τον οποίο θα μεταβεί στην Αθήνα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κατασκευών της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων αφορά έργο της επιχείρησης.
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Σωκράτη Φάμελο να εκπροσωπήσει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στη συνεδρίαση 
του  Συμβουλίου  Κατασκευών  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Έργων  που  θα 
πραγματοποιηθεί  την  30η-10-2012  στην  Αθήνα  προκειμένου  να  εισηγηθεί  για  το  έργο 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας  Λυμάτων Θέρμης» μετά από την με αριθμό Κ/456/25-10-2012 
πρόσκληση του ΣΔΕ/Τμ Κατασκευών.

2. Την κάλυψη των εξόδων της αεροπορικής μετάβασης του κ. Σωκράτη Φάμελου στην Αθήνα. 
Ως χρόνος μετάβασης ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2012 και επιστροφής η 31η Οκτωβρίου 2012.

3. Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 167,00€ και θα καλυφθεί από την πάγια προκαταβολή λόγω 
του  εκτάκτου  της  μετάβασης  και  του  γεγονός  ότι  είναι  εντός  του  ορίου  δαπάνης  που 
προβλέπεται για την πάγια προκαταβολή.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
163/29-10-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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