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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/09-11-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 120/2016 Θέμα:  «Ορισμός  χρηματικού  ορίου  για  προμήθεια 
μικροαντικειμένων  χωρίς  τη  διαδικασία  του  Κανονισμού 
Προμηθειών  και  ορισμός  υπευθύνου  για  τη  διαχείριση  του 
παραπάνω ποσού».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  9 

Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.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. 4109/03-11-2016 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Ευθυμίου Ιωάννης (προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Λεμονάκη Χρυσούλα
7. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  18o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  σύμφωνα  με  τον 
Κανονισμό Προμηθειών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), 
προμήθειες των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. διενεργούνται χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του κανονισμού και εξοφλούνται από 
την πάγια προκαταβολή της οποίας το όριο καθορίζεται στο ποσό των 4.000,00€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) ως 
χρηματικό όριο για την προμήθεια  μικροαντικειμένων και διαφόρων μικροεξόδων της Επιχείρησης 
(πάγια προκαταβολή) με όριο δαπάνης ανά προμήθεια ή εργασία ή έξοδο(σχετικό παραστατικό) το 
ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και  υπεύθυνο για τη διαχείριση του παραπάνω 
ποσού την Ταμία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Κεσίδη Αναστασία. 

Το πόσο των 4.000,00€ θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του, όπου και θα γίνεται απόδοση του 
λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων από τον υπόλογο.

Το  ποσό  της  πάγιας  προκαταβολής  θα  βαρύνει  στο  εξής  τους  κάτωθι  κωδικούς  του 
προϋπολογισμού, δηλ. από την πάγια προκαταβολή θα μπορεί να πληρωθεί οτιδήποτε από τους 
κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 2016. Ομοίως προτείνετε η δέσμευση της σχετικής πίστωσης των 
ποσών στους κάτωθι Κ.Α. όπως αυτοί αναλύονται στον κατώτερο πίνακα.

ΑΔΑ: 68ΡΟΟΛΖΛ-Τ98



ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. Κ.Α. ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 64-09-01-0048 250
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΦΠΑ 64-04-00-0002 150
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ 24-02-00-0022 100
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 24-02-00-0006 540
ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 24-02-00-0011 300
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ. (ΕΝΔΥΣ. 60-03-00-0000 180
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 64-01-01-0012 100
YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 64-12-98-0000 100
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 64-09-00-0001 200
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 64-11-00-0003 300
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ -ΑΓΟΡΩΝ 64-07-00-0002 120
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ 24-02-00-0019 80
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 64-08-00-0003 80
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ 64-01-05-0003 54
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 64-12-98-0010 300
ΠΡΟΜΗΘ. ΑΝΑΛΩΣ. ΗΛΕΚΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓ.& ΜΗΧ.ΓΡ 26-02-00-0005 100
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 64-12-98-0003 280
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 64-06-00-0000 57
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 54-02-02-0623 444
ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 54-02-02-0223 265

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

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα
1. Ορίζει χρηματικό όριο για την προμήθεια μικροαντικειμένων και διαφόρων μικροεξόδων της 

Επιχείρησης (πάγια προκαταβολή)  το ποσό των 4.000,00€,  με όριο δαπάνης ανά προμήθεια ή 
εργασία ή έξοδο(σχετικό παραστατικό) το ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
και  υπεύθυνο για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού την Ταμία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κ. Κεσίδη 
Αναστασία. 

2. Το πόσο των  4.000,00€ θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του, όπου και θα γίνεται απόδοση του 
λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων από τον υπόλογο, επισυνάπτοντας τα 
σχετικά παραστατικά.

3. Το ποσό της πάγιας προκαταβολής θα βαρύνει στο εξής όλους τους ανωτέρω κωδικούς του 
προϋπολογισμού,  όπως  αυτοί  αναφέρονται  στο  εισηγητικό  μέρος  της  απόφασης  για  τους 
οποίους δεσμεύεται η σχετική πίστωση των ποσών όπως αναλύεται ανωτέρω, δηλ. από την 
πάγια προκαταβολή θα μπορεί να πληρωθεί οτιδήποτε από τους ανωτέρω  Κ.Α..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 120/09-11-2016
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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