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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 125/2013
Θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 31
Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2789/26-07-2013
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 9,δηλαδή
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)

1

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος)

2

Τσολάκη Ελευθερία

3 Καρκατζίνος Νικόλαος
4 Κουγιάμης Αργύριος
5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης
6 Χριστοφόρου Γεώργιος
7 Αντωνιάδου Μαρία
8 Κεσίδη Αναστασία
9 Λεμονάκη Χρυσούλα
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 και σύνταξη των πρακτικών του
συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. δ) του Ν.1069/80 «Επί τη βάσει της πορείας των
εσόδων και των τυχόν παρουσιαζομένων αναγκών, δύναται κατά την διάρκειαν του
οικονομικού έτους, να τροποποιείται ο προϋπολογισμός υπό του Διοικητικού Συμβουλίου,
όπερ αποφασίζει και περί χορηγήσεως εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο οποίος
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 180/2012 αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:

1. Αναμορφώνεται το σκέλος των εσόδων συνολικού ποσού 158.212,81€ και οι:
Α/α
1

Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
82.01.00.0000

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
1.000.000,00 €

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
158.212,81

με ισόποση αύξηση του αποθεματικού

2. Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 38.500€ και οι:
Α/α

1
2
3
4

42-00-00-0000

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

609.692,23 €

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
+119.712,81€

62-07-02-0035

'ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤ.ΘΕΡΜΗΣ

20.000,00 €

15.000,00 €

64-98-05-0000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

10.000,00 €

10.000,00 €

64-98-05-0003

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

9.000,00 €

11.000,00 €

64-08-01-0000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

2.500,00 €

2.500,00 €

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
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με ισόποση μείωση του αποθεματικού
Και ενημερώνει τα μέλη ότι οι παραπάνω αναμορφώσεις κρίνονται αναγκαίες, διότι
αφενός δεν δύναται να προβλεφθούν οι παραπάνω ανάγκες και οι σχετικές δαπάνες κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού αφετέρου ο Κ.Α. 62-07-02-0035 ο οποίος διατίθεται για έκτακτες
βλάβες στην Δ.Ε. Θέρμης κρίθηκε ανεπαρκής καθώς το ποσό μετά από υπολογισμό των
δαπανών διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί για το υπόλοιπο του έτους λαμβάνοντας υπόψη ότι
κατά το Α εξάμηνο του 2013 αναλώθηκε το προϋπολογισμένο ποσό λόγω των έκτακτων
βλαβών στην συγκεκριμένη Δ.Ε..
Επίσης ο Πρόεδρος τόνισε ότι κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του συγκεκριμένου
ΚΑ. ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών των έκτακτών
βλαβών στη συγκεκριμένη Δ.Ε. προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των
δικτύων και των εγκαταστάσεων και η συνεχής υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής της
Δ.Ε. Θέρμης.
Ομοίως ο Πρόεδρος πρότεινε για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την
αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών τη διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 62-07-02-0035 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
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 και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1.

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο οποίος εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ.
180/2012αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:
Αναμορφώνεται το σκέλος των εσόδων συνολικού ποσού 158.212,81€ και οι:
Α/α
1

Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
82.01.00.0000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.000.000,00 €

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
158.212,81

με ισόποση αύξηση του αποθεματικού
2. Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 38.500€ και οι:
Α/α

1
2
3
4

2.

3.

42-00-00-0000

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

609.692,23 €

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
+119.712,81€

62-07-02-0035

'ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤ.ΘΕΡΜΗΣ

20.000,00 €

15.000,00 €

64-98-05-0000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

10.000,00 €

10.000,00 €

64-98-05-0003

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

9.000,00 €

11.000,00 €

64-08-01-0000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

2.500,00 €

2.500,00 €

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

με ισόποση μείωση του αποθεματικού
Η αναμόρφωση του συγκεκριμένου ΚΑ. 62-07-02-0035 κρίνεται αναγκαία ώστε να υπάρχουν
οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών των έκτακτών βλαβών στη
συγκεκριμένη Δ.Ε. προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων
και των εγκαταστάσεων και η συνεχής υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής της Δ.Ε.
Θέρμης.
Ψηφίζει για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την αποφυγή χρονοβόρων
διαδικασιών τη διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 62-07-02-0035 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 125/31-07-2013
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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