
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/11-10-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 174/2013 Θέμα:  «Ψήφιση  πίστωσης  για  τις  δαπάνες  ηλεκτροδότησης 

της υδρευτικής δεξαμενής ύδρευσης στο αγροτ. 501 στην Τ.Κ. 
Σουρωτής»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 
Οκτωβρίου  2013,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3869/08-10-2013 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 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος 4. Κεσίδη Αναστασία

5
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Λεμονάκη Χρύσα

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 το άρθρ.5 του Ν.1069/80: «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» παρ1  
«Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  διαχειρίζεται  την  περιουσίαν  και  τους  
πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός  αφορώντος  την  επιχείρησιν  θέματος,…»  ομοίως  
σύμφωνα με την παρ.: ε)…Επίσης αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και εγκρίνει  
τας προς τούτο αναγκαίας δαπάνας. (Καταργήθηκε το τρίτο εδάφιο της περ. ε' της παρ.2 από την  
παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α'). 

Για την ηλεκτροδότηση του χλωριωτή της υφιστάμενης δεξαμενής  ύδρευσης Σουρωτής 
(υπ’ αριθμ. 501 αγροτεμ.) του Δήμου Θέρμης ζητήθηκε με το με αριθμό 714/27-2-13 έγγραφο της 
ΔΕΥΑΘ για  σύνδεση της παροχής  Νο3 της δεξαμενής Σουρωτής.

Με  το  με  αριθμό  54608/4-10-13  έγγραφο  της  ΔΕΔΔΗΕ  για  τη  σύνδεση  παροχής  Νο3 
κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης το ποσό της δαπάνης ηλεκτροδότησης η οποία ανέρχεται  στο 
ποσό των 1.204,16 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..
                                                              

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει:
• Την έγκριση της δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του χλωριωτή της υφιστάμενης δεξαμενής 
ύδρευσης Σουρωτής (υπ’ αριθμ. 501 αγροτεμ.)  συνολικού ποσού 1.204,16 €.

• Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013 ως  εξής:
Μεταφέρεται από το αποθεματικό ποσό 978,99€ και ενισχύεται το σκέλος των εξόδων και ο Κ.Α. 
11.02.00.0000 με τίτλο «Λοιπά Τεχνικά έργα» αντίστοιχα 

• Την ψήφιση πίστωσης ποσού  978,99€ από τον Κ.Α.  11.02.00.0000   και  ποσού 
225,17 από τον Κ.Α. 54.00.01.0023

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

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΛΖΛ-Θ3Ε



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Την έγκριση της δαπάνης για την  ηλεκτροδότηση  του χλωριωτή της υφιστάμενης 

δεξαμενής ύδρευσης Σουρωτής (υπ’ αριθμ. 501 αγροτεμ.) του Δήμου Θέρμης συνολικού ποσού 
1.204,16 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013 ως  εξής:
Μεταφέρεται από το αποθεματικό ποσό 978,99€ και ενισχύεται το σκέλος των εξόδων και ο Κ.Α. 
11.02.00.0000 με τίτλο «Λοιπά Τεχνικά έργα» αντίστοιχα.

3. Την ψήφιση πίστωσης ποσού  978,99€ από τον Κ.Α.  11.02.00.0000   και  ποσού 
225,17 από τον Κ.Α. 54.00.01.0023

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 174/11-10-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΛΖΛ-Θ3Ε


