
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/01-03-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 25/2016 Θέμα:  «Έγκριση  δαπανών  συμμετοχής  υπαλλήλων  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ  στο  Επιστημονικό  Συνέδριο  που  διοργανώθηκε 

στην Αθήνα με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - 

Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» την 26η & 

27η Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «TheHUBEvents», από την 

‘Ένωση  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 

(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 

Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη 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. 479/25-02-2016 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 έξι(6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Λεμονάκη Χρυσούλα (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Καραμβαλάση Γεωργία
5. Αναγνώστου Πασχάλης 5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος

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 7o 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…»  

Με  την  με  αριθμό  12/2016  απόφαση  του  Προέδρου  εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  των 

υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ  κ.  Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό,  Προϊστάμενο 

Τμήματος  Βιολογικού  Καθαρισμού,  Ποιοτικού  Ελέγχου,  Προστασίας  Περιβάλλοντος  &  Υδάτινων 

Πόρων  και  κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη,  Δ.Ε.  Λογιστικού  Διοικητικού,  Προϊσταμένη  Οικονομικού 
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Τμήματος  η  οποία  έχει  επιφορτισθεί  και  με  τη  διαχείριση  των  έργων  μέσω  ΕΣΠΑ  και  των 

χρηματοροών του προγράμματος, στο  Επιστημονικό Συνέδριο  που διοργανώθηκε στην Αθήνα με 

θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» την 

26η  &  27η  Ιανουαρίου  2016,  στο  χώρο  «TheHUBEvents», από  την  ‘Ένωση  Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. 

Ομοίως,  εγκρίθηκε  η  μετάβασή  τους  στην  Αθήνα  αεροπορικώς  στην  οικονομική  θέση 

(ημέρα αναχώρησης  η  26η/01/2016 πρωινή -  ημέρα επιστροφής  η  28η/01/2016 μεσημβρινή- 

ημέρα  ανάληψης  καθηκόντων  η  29η/01/2016)  και  η  διαμονή  τους  σε  ξενοδοχείο  της  πόλης 

ειδικότερα  η  κράτηση  δύο  δωματίων  για  δύο  διανυκτερεύσεις,  δαπάνης 

72,00€/άτομο/διανυκτέρευση  ήτοι  288,00€  συνολικά  (Κατηγορία  ΙΙ,  μέχρι  60  ευρώ  ανά 

διανυκτέρευση. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός 

των  ορίων  των  δήμων  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης),  κατά  την  26η/01/2016  &  27η//01/2016, 

προκειμένου αυτοί να συμμετάσχουν στο διήμερο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την 26η & 

27η Ιανουαρίου 2016 στο χώρο  «TheHUBEvents». Οι δαπάνες μετακίνησή τους περιλαμβάνουν 

και  το  αντίτιμο  των  εισιτηρίων  όλων  των  απαιτούμενων  μέσων  μαζικής  μεταφοράς  που  θα 

χρησιμοποιήσουν  οι  μετακινούμενοι  για  τη  μετάβαση  τους  από  και  προς  το  αεροδρόμιο 

αναχώρησης και προορισμού και το χώρο στον οποίο διενεργήθηκε το συνέδριο.

Ομοίως εγκρίθηκε η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στους ανωτέρω για την κάλυψη 

των δαπανών διατροφής και άλλων έκτακτων αναγκών. Η αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.4336/2015.

Η αναχώρηση των ανωτέρω υπάλληλων εντάλθηκε την 26η/01/2016 πρωινή.

Η  κάλυψη  των  ανωτέρω  δαπανών  αποφασίσθηκε  να  γίνει  με  την  έκδοση  τακτικού 

εντάλματος πληρωμής στο όνομα των δικαιούχων μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης και 

έγκρισης του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δαπάνης συμμετοχής δεν υφίσταται.

Βάσει  των  επισυναπτόμενων  δικαιολογητικών  η  μετάβαση  των  ανωτέρω  υπαλλήλων 

πραγματοποιήθηκε  και  οι  δαπάνες  όπως  αυτές  υποβλήθηκαν  από  τους  υπαλλήλους  έχουν  ως 

κάτωθι:. 

ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πληρωμών που έγιναν , για την πληρωμή εξόδων εντολής μετακίνησης και συμμετοχή 

υπαλληλων κ. Μανουασρίδου Ε. & κ. Γεωργακούδη Κ. σε Επιστημονικό Συνέδριο

Α/Α Αριθμός Τιμολογίου (ημερολογιακά)
Ποσό που 

εισπράχθηκε
Ποσό που 

πληρώθηκε
Ποσό 

επιστροφής
1 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ                         99,98  

2
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ 
ΜΕΤΡΟ

                         17,60  

3
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ 
ΜΕΤΡΟ

                         17,60  

8 ΤΙΜ Α/Α 14213 28/1/2016                       128,00  
9 ΤΙΜ Α/Α 14214 28/1/2016                       128,00  
11       
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13       
14       

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ                               -                     391,18  
Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  έγκριση  των  δαπανών  όπως  αυτά  αναλύονται 

ανωτέρω, την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής στα ονόματα των υπαλλήλων και την 

ψήφιση και δέσμευση της σχετικής πίστωσης ποσού 391,18 από τον Κ.Α. 64-12-00-0000 «Έξοδα 

Ταξιδίων» προϋπολογισμού έτους 2016.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου  και τις κείμενες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνονται  οι  δαπάνες,  όπως  αυτές  αναλύονται  στο  εισηγητικό  μέρος  της  παρούσας 

απόφασης,  με  έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα ονόματα των 

υπαλλήλων κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο και Μανουσαρίδου Ελένη, για τη συμμετοχή τους 

στο  Επιστημονικό Συνέδριο  που  διοργανώθηκε  στην  Αθήνα  με  θέμα  «Βιώσιμη  Διαχείριση 

Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» την 26η & 27η Ιανουαρίου 

2016,  στο  χώρο  «TheHUBEvents», από  την  ‘Ένωση  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

2. Εγκρίνεται η δέσμευση της σχετικής πίστωσης ποσού 391,18 από τον Κ.Α. 64-12-00-0000 

«Έξοδα Ταξιδίων» προϋπολογισμού έτους 2016.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 25/01-03-2016
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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