
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ. 14/09-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 111/2016 Θέμα: «Έγκριση μετάβασης υπαλλήλων στην Περιφερειακή  
συνάντηση  των  Δ.Ε.Υ.Α.  Μακεδονίας  και  Θράκης  στις 
Σέρρες την 18η/11/2016».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 9 

Νοεμβρίου  2016  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ.  4109/03-11-2016 

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  έντεκα  (11)  μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμίου  Ιωάννης  (προσήλθε  κατά  τη 

συζήτηση  του  8ου θέματος  της  ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Λεμονάκη Χρυσούλα
7. Καραμβαλάση Γεωργία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  9o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την 

επιχείρησιν  και  διαχειρίζεται  την  περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  

παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος…»  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ap;o 3-11-2016 πρόσκληση 

της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α) η οποία αφορά στη 

σύγκληση  Περιφερειακής  συνάντησης  των Δ.Ε.Υ.Α. της Μακεδονίας και Θράκης η 

οποία θα διενεργηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00, στις Σέρρες, 

στο αμφιθέατρο της  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών  με στόχο την συζήτηση των κοινών προβλημάτων 

που  απασχολούν  τις  Δ.Ε.Υ.Α.  και  την  ανταλλαγή  απόψεων  που  θα  συμβάλλουν  στη 

διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυσή τους.
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Στην συνάντηση θα αναπτυχθούν τα  θέματα:

1. Τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος με βάση το νέο θεσμικό Πλαίσιο (ΚΥΑ 

«Έγκριση Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών Ύδατος. Μέθοδος και 

διαδικασίες για    την ανάκτηση κόστους των Υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του») 

2. Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών,  Μελετών  και  Υπηρεσιών  – 

Προσωρινά Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης 

3. Υδατικό ισοζύγιο και δείκτες απόδοσης της IWA, στη Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών 

4. Παρουσίαση Διυλιστηρίου νερού, Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης 

5. Παρουσίαση του προφίλ και των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.

Ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τη συμμετοχή στις διεργασίες 

της  Περιφερειακής  συνάντησης  των  Δ.Ε.Υ.Α.  της  Μακεδονίας  και  Θράκης των 

υπαλλήλων: κ. Πασιά Θεοδώρα Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Π.Ε. Μηχ/λογος Μηχ/κος, & κ. 

Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό,  Προϊστάμενο  Τμήματος  Βιολογικού 

Καθαρισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος & Υδάτινων Πόρων,  από την 

Τεχνική Υπηρεσία της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  κ.  Κωστίκα Μαρία  Π.Ε.  Δ/κου-Οικονομικού,  Δ/ντρια 

Οικονομικής  &  Δ/κης  Υπηρεσίας,  κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη  Δ.Ε.  Λογιστικού-Διοικητικού, 

Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος & κ. Ζωντανού Μαρία Δ.Ε.  Διοικητικού,  Προϊσταμένη 

Τμήματος  Καταναλωτών  –Καταγραφής-  Έκδοσης  &  Βεβαίωσης  Λογ/μων,   της  Δ/κης  & 

Οικ/κης Υπηρεσίας, λόγω της σχετικότητας των θέσεων που κατέχουν και των εργασιών που 

ασκούν. 

Οι ανωτέρω θα πρέπει να μεταβούν στις Σέρρες την 18η/11/2016 και θα επιστρέψουν 

αυθημερόν  μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  της  ημερίδας(ημερομηνία  αναχώρησης 

18η/11/2016  πρωινή  –ημερομηνία  επιστροφής  18η/11/2016  απογευματινή-ημερομηνία 

ανάληψης καθηκόντων 21η/11/2016). Η εκτός έδρας αυθημερόν μετάβαση θα διενεργηθεί με 

ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα καθώς δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα. 

Για το λόγο ότι η ημερίδα διενεργείται σε προορισμό εκτός έδρας, όπως αυτό ορίζεται 

από τις κείμενες διατάξεις (ν. 4336/2015), κρίνεται αναγκαία η κάλυψη να περιλαμβάνει τις 

δαπάνες μετάβασης με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και ειδικότερα την σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 

4 του ν. 4336/2015 καταβολή αντίτιμου του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού 

μέσου της αντίστοιχης διαδρομής και τη χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης για την κάλυψη 

των δαπανών διατροφής (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε, 

την  έγκριση  συμμετοχής  των  υπαλλήλων  κ.  Πασιά  Θεοδώρα,   κ.  Γεωργακούδη 

Κωνσταντίνο,  κ.  Κωστίκα  Μαρία,  κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη,  &  κ.  Ζωντανού  Μαρία,  στην 

Περιφερειακή  συνάντηση  των  Δ.Ε.Υ.Α.  της  Μακεδονίας  και  Θράκης η  οποία 

συγκαλείται στη Σέρρες την 18η Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο της  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και την 

μετάβασή τους με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (ημέρα αναχώρησης η 18η/11/2016 πρωινή - 

ημέρα επιστροφής η 18η/11/2016 απογευματινή -  ημέρα ανάληψης  καθηκόντων η 21η /

11/2016)

http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118224
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την  έγκριση  της  κάλυψης  της  δαπάνης  μετάβασης  των  ανωτέρω υπαλλήλων  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και ειδικότερα την σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 

του  ν.  4336/2015 καταβολή  αντίτιμου  του  εισιτηρίου  του  φθηνότερου  συγκοινωνιακού 

μέσου  της  αντίστοιχης  διαδρομής και  ημερήσιας  αποζημίωσης  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 

διατάξεις, 

την  έγκριση  χορήγησης  ημερήσιας  αποζημίωσης  για  την  κάλυψη  των  δαπανών 

διατροφής (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015)

τη δέσμευση & διάθεση πίστωσης ποσού 140,00€ από τον Κ.Α.  64-12-00-0000,  το 

οποίο αναλύεται ως εξής: 9,00€ (αντίτιμο εισιτηρίου μονής μετάβασης μέσω ΚΤΕΛ) *2 (μετ 

επιστροφής)=18,00 έκαστος υπάλληλος & 10,00€ ημερήσια αποζημίωση ανά υπάλληλο( ¼ 

της  ολόκληρης  ημερήσιας  αποζημίωσης)ήτοι  18,00*5=90  +  10,00*5=50  γενικό  σύνολο 

δαπάνης 140,00€. 

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 και τις ισχύουσες διατάξεις
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

1. Εγκρίνει  τη  συμμετοχή,   των  υπαλλήλων  κ.  Πασιά  Θεοδώρα,   κ.  Γεωργακούδη 

Κωνσταντίνο,  κ.  Κωστίκα  Μαρία,  κ.  Μανουσαρίδου Ελένη,  &  κ.  Ζωντανού  Μαρία, 

λόγω της σχετικότητας των θέσεων που κατέχουν και  των εργασιών που ασκούν, 

στην  Περιφερειακή  συνάντηση  των Δ.Ε.Υ.Α.  της Μακεδονίας  και Θράκης η οποία 

συγκαλείται στη Σέρρες την 18η Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο της  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.

2. Εγκρίνει την  μετάβασή τους με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (ημέρα αναχώρησης η 

18η/11/2016  πρωινή  -  ημέρα  επιστροφής  η  18η/11/2016  απογευματινή  -  ημέρα 

ανάληψης καθηκόντων η 21η /11/2016)

3. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης μετάβασης των ανωτέρω υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και ειδικότερα την σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 

του  ν.  4336/2015 καταβολή  αντίτιμου  του  εισιτηρίου  του  φθηνότερου 

συγκοινωνιακού  μέσου  της  αντίστοιχης  διαδρομής και  ημερήσιας  αποζημίωσης 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

4. ΈγκριΝΕΙ  την  χορήγηση  ημερήσιας  αποζημίωσης  για  την  κάλυψη  των  δαπανών 

διατροφής (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015)

5. Εγκρίνει τη δέσμευση & διάθεση  πίστωσης ποσού 140,00€ από τον Κ.Α.  64-12-00-

0000, το οποίο αναλύεται ως εξής: 9,00€ (αντίτιμο εισιτηρίου μονής μετάβασης μέσω 

ΚΤΕΛ)  *2  (μετ  επιστροφής)=18,00  έκαστος  υπάλληλος  &  10,00€  ημερήσια 

http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118224
http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118224
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αποζημίωση  ανά  υπάλληλο(  ¼  της  ολόκληρης  ημερήσιας  αποζημίωσης)ήτοι 

18,00*5=90 + 10,00*5=50 γενικό σύνολο δαπάνης 140,00€. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 111/09-11-2016

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

              

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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