
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/28-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 103/2012

Θέμα:«Αναπροσαρμογή  μισθώματος  των 
εγκαταστάσεων  στέγασης  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης» 

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 28 
Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.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.  2232/25-06-2012  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». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
 Λεμονάκη Χρυσούλα   προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

5 Καρκατζίνος Νικόλαος 

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία 
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 το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας  διάταξης είπε στα μέλη ότι 
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν.  1069/80 παρ.1  «Το Διοικητικό  Συμβούλιο…
διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντας την  
επιχείρησιν θέματος….»

    Με την με αριθμό 15/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η 
μίσθωση  ενός  ισόγειου  καταστήματος  εμβαδού  130,47  τ.μ.,  κείμενο  στο  Δήμο  Θέρμης 
Θεσσαλονίκης και στην οικοδομή επί της οδού Μακρυγιάννη 15Α, ιδιοκτησίας Τερζή Χρήστου και 
Τερζή Παναγιώτη για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης.

 Λόγω  της  λήξης  της  αναπροσαρμογής  του  μισθώματος  των  εγκαταστάσεων  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Θέρμης  για  την  περίοδο  01-05-2011  έως  30-04-2012,κρίνεται  αναγκαία  η 
αναπροσαρμογή του μισθώματος για τη νέα μισθωτική περίοδο.
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αναπροσαρμογή του μισθώματος για μισθωτική 
περίοδο ενός έτους, ήτοι 1/5/2012 έως και 30/4/2013.Το μίσθωμα διαμορφώνεται στο ποσό των 
991,63€ και θα ισχύει τουλάχιστον για το ανώτερο χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους του 
αρχικού  συμφωνητικού  συμπεριλαμβανομένου  και  του  όρου  περί  αναπροσαρμογής  του 
μισθώματος.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Την αναπροσαρμογή του μισθώματος για μισθωτική περίοδο ενός έτους, ήτοι 1/5/2012 έως και 
30/4/2013. Το μίσθωμα διαμορφώνεται στο ποσό των 991,63€ και θα ισχύει τουλάχιστον για το 
ανώτερο  χρονικό  διάστημα  με  τους  ίδιους  όρους  του  αρχικού  μισθωτηρίου 
συμπεριλαμβανομένου  και του όρου περί αναπροσαρμογής του μισθώματος.

ΑΔΑ: Β415ΟΛΖΛ-Α5Ω



           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 103/28-06-2012
 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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