
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/20-12-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 214/2013 Θέμα: «Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως  των ληφθέντων 

χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 
98 σύμφωνα με τις με αριθμό 187/2013 & 203/2013 αποφάσεις 
Δ.Σ.  για  την  αντιμετώπιση  της  δαπάνης  αποστολής  των 
λογαριασμών  μέσω Ε.Λ.Τ.Α.»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  20 
Δεκεμβρίου  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. 4731/17-12-2013 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 
6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3
.

Χριστοφόρου Γεώργιος 3. Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος 4. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

5
.

Αντωνιάδου Μαρία 5. Λεμονάκη Χρύσα

6
.

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 και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθούν στο τέλος της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι με την με 
αριθμό  203/2013  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  εγκρίθηκε  η  παράταση 
απόδοσης του εντάλματος  προπληρωμής (ΕΠΑ 98)   προς αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής 
των λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.ΤΑ, ποσού 9.000,00€, στο όνομα της κ. Ζωντανού Μαρία 
υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, με προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού της διαχειρίσεως των 
ληφθέντων χρημάτων την 20η-12-2012 ώστε να είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι αποστολές των 
λογαριασμών και οι πληρωμές αυτών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, τα σχετικά παραστατικά των Ε.Λ.Τ.Α, 
αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης,  συνολικού ποσού 5.155,80€ τα οποία  αναλύονται  ως 
εξής:

2/12/2013 αποστολή 965τεμ*0,65€=627,25€
12/12/2013 αποστολή  3.916τεμ*0,65=2.545,40€
18/12/2013 αποστολή  1.171τεμ*0,65=761,15€
18/12/2013 αποστολή  1.880τεμ*0,65=1.222,00€

Σύνολο = 5.155,80€
Ποσό εντάλματος 9.000,00€

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΛΖΛ-ΔΕΨ



Ποσό κατάθεσης υπολοίπου 3.844,20€ 
και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις και τα σχετικά παραστατικά που κατέθεσε η κ. Ζωντανού Μαρία 
για την απόδοση του λογαριασμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την απόδοση του λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ. Ζωντανού Μαρία, 
μαζί με τα σχετικά παραστατικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης.

2. Απαλλάσσει την κ. Ζωντανού Μαρία από υπόλογο του ποσού των 9.000,00€ το οποίο είχε 
διατεθεί για την κάλυψη της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.ΤΑ, 
βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 98 σύμφωνα με τις με αριθμό 187/2013 
& 203/2013 αποφάσεις του Δ.Σ..

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 214/20-12-2013

 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 

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

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΛΖΛ-ΔΕΨ


