
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/16-01-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 15/2012 Θέμα:«Μη υλοποίηση των εργασιών σύμφωνα με την με 

αριθμό  114/2011  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  16 
Ιανουαρίου  2012,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00μ.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. 1186/12-01-2012 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 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Τσολάκη Ελευθερία (προσήλθε κατά την 
έναρξη του 8ου θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3 Χρυσοχόου Παύλος  Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Καρκατζίνος Νικόλαος  
5 Χριστοφόρου Γεώργιος  
6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με 
την με αριθμό 114/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης αποφασίσθηκε η εκτίμηση 
από ορκωτό λογιστή και συγκεκριμένα τον κ. Μασαούτη Α. Αθανάσιο, η εκτίμηση της περιουσίας 
ύδρευσης  του  πρώην  Δήμου  Βασιλικών,  με  σκοπό  την  εισφορά   και  υπαγωγή  αυτής  στην 
περιουσία της νέας Δ.Ε.Υ.Α. με ποσό δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών δύο χιλιάδες(2.000,00€) 
ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  ν  1069/80 «Επιμέλεια  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχειρήσεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας περί ής αι διατάξεις του άρθρ.  
8 εντός 6μήνου από της συστάσεως της, προς τον σκοπόν καθορισμού του ενεργητικού και  
παθητικού της επιχειρήσεως.

Σύμφωνα με τις με αριθμό 20/2011 & 50/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α., εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών απογραφής της περιουσίας της υπηρεσίας ύδρευσης 
του πρώην Δήμου Βασιλικών με σκοπό την εκτίμηση αυτών και την υπαγωγή τους στην περιουσία 
της   Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  βάσει  του  Ν.  3852/2010   και  του  άρθρ.  8&  9  του  Ν.  1069/1980 από 
εξωτερικό συνεργάτη-ιδιώτη και συγκεκριμένα τον κ. Γεώργιο Ιωαννίδη Δ/χο Πολιτικό Μηχανικό.

Η καταγραφή και εκτίμηση αφορά το σύνολο των οικισμών του πρώην Δήμου Βασιλικών και 
θα  περιλαμβάνει:  1.  Δίκτυο  ύδρευσης,  2.  Αντλιοστάσια,  3.  Δεξαμενές,  4.  Αγωγούς  σύνδεσης 
γεωτρήσεων με τις δεξαμενές, 5. Υδατόπυργους, 6. Φρεάτια, 7. Δίκτυο αποχέτευσης κ.α.. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, μετά από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, 
δεν προκύπτει από διάταξη νόμου πως η απογραφείσα περιουσία πρέπει να εκτιμηθεί από ορκωτό 

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΟΛΖΛ-ΛΦΟ



λογιστή και για το λόγο αυτό προτείνει την μη υλοποίηση των εργασιών εκτίμησης της περιουσίας 
ύδρευσης  του  πρώην  Δήμου  Βασιλικών  σύμφωνα  με  την  με  αριθμό  114/2011  απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

Την μη υλοποίηση των εργασιών εκτίμησης της περιουσίας ύδρευσης του πρώην Δήμου Βασιλικών 
από ορκωτό λογιστή και  συγκεκριμένα τον κ. Μασαούτη Αθανάσιο,  καθώς μετά από περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος διαπιστώθηκε ότι δεν προκύπτει από διάταξη νόμου  πως η απογραφείσα 
περιουσία πρέπει να εκτιμηθεί και από ορκωτό λογιστή.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 15/16-01-2012
 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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