
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/31-10-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 189/2013 Θέμα:  «Φιλοξενία αντιπροσωπείας  από  το  Malmo 

Σουηδίας»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  30 
Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθαν εκτάκτως τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 4181/30-10-2013 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».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Χριστοφόρου Γεώργιος

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Κουγιάμης Αργύριος

4
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 4. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5
.

Αντωνιάδου Μαρία

6
.

Λεμονάκη Χρύσα

7
.

Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η παρούσα συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα καθώς επίκειται πρόχειρος διαγωνισμός της 
προμήθειας καυσίμων ο οποίος έχει ορισθεί για την 7η/11/2013. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 
ανωτέρω ημερομηνία δεν επαρκούν τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
καθώς  αυτά  έχουν  εξαντληθεί  με  αποτέλεσμα  τα  περισσότερα  των  οχημάτων  να  έχουν 
ακινητοποιηθεί  και  να  μη  μπορεί  η  υπηρεσία  να  ανταπεξέλθει  στις  ανάγκες  που  προκύπτουν 
καθημερινά(βλάβες  στα  δίκτυα  ύδρευσης, σε  αντλιοστάσια  της  ΔΕΥΑΘ,  κ.α.)  με  συνέπεια  η 
επιχείρηση να αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία της καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 
προς τους καταναλωτές της με κίνδυνο να υπάρξει σημαντικό πρόβλημα υδροδότησης σε περιοχές 
του Δήμου σε περίπτωση βλάβης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθεί.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 1ο  θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  ότι  κατά το 
παρελθόν μεταξύ, της εταιρείας νερού του Δήμου Malmǒ Σουηδίας διαδημοτικής επιχείρησης VA 
SYD, της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Δήμου Θέρμης αναπτύχθηκε συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης 
των  υποδομών,  της  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  ύδρευσης,  αποχέτευσης  και  της  διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, στις 14 &15 Νοεμβρίου 2013,  θα δεχθούμε επίσκεψη 
αντιπροσωπείας από το Δήμο Malmǒ Σουηδίας και συγκεκριμένα του Πρόεδρου της διαδημοτικής 
επιχείρησης  ύδρευσης  VATEN   SYD,  πρώην  Αντιδήμαρχο  Μάλμε  κ.  Μανώλη  Μορφιαδάκη  και 
συνεργατών του. Σημειώνεται δε ότι οι ανωτέρω κατά την παραμονή τους θα είναι και οι κεντρικοί 
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ομιλητές σε ημερίδα που διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και το 
Συντονιστικό Πολιτών και Φορέων SOSTE ΤΟ ΝΕΡΟ την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013, στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα διοργανώνεται και με πρωτοβουλία 
του Δημάρχου Θέρμης.

 Για την φιλοξενία των παραπάνω(παράθεση γεύματος) θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο 
να εγκρίνει την δαπάνη της παράθεσης γεύματος η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 300,00€ 
και να ψηφίσει σχετική πίστωση. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις  του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 
3852/2010  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει η δαπάνη για τα έξοδα φιλοξενίας (παράθεση γεύματος) της αντιπροσωπείας από το 
Malmǒ Σουηδίας, και συγκεκριμένα του Πρόεδρου της διαδημοτικής επιχείρησης ύδρευσης VATEN 
SYD,  πρώην  Αντιδήμαρχο  Μάλμε  κ.  Μανώλη  Μορφιαδάκη  και  συνεργατών  του,  οι  οποίοι  θα 
επισκεφθούν το Δήμο Θέρμης και τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στις 14 & 15 Νοεμβρίου να μην υπερβαίνει 
το ποσό των 300,00€. 
2. Ψηφίζει σχετική πίστωση ποσού 300,00 σε βάρος του Κ.Α. 64-98-10-0000 του σκέλους των 
εξόδων με τίτλο 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 189/31-10-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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