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Από  το  υπ’  αριθμ.  16/22-12-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 140/2016 Θέμα:  «Δέσμευση  πίστωσης   προκειμένου  στην  καταβολή 
υποχρεωτικών  δαπανών  και  δαπανών  αναθέσεων 
παρελθόντων ετών».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  22 

Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη 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. 4771/15-12-2016 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.  Δημητρίου Δημήτριος (προσήλθε στη συζήτηση 

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Αναγνώστου Πασχάλης
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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης που αφορούν:
α.  Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ & ΝΠΙΔ 

αυτών και
β.  Δέσμευση πίστωσης Κ.Α.  προκειμένου στην καταβολή υποχρεωτικών δαπανών και δαπανών 

αναθέσεων παρελθόντων ετών.
τα οποία πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.
Τα ανωτέρω θέματα τίθενται εκτός ημερησίας διάταξης για το λόγο ότι: 
το πρώτο θέμα κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αφού είχε διανεμηθεί η με αριθμό 4771/15-12-2016 

πρόσκληση, για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ημερομηνία λήξης την 31η-
1-2017. Λόγω της διαδικασίας που απαιτεί αλλά και των εορτών που μεσολαβούν τα χρονικά 
περιθώρια ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι αρκετά πιεστικά και προκειμένου να απορριφθεί 
η σχετική αίτηση λόγω εκπρόθεσμης υποβολής κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του θέματος 
στην παρούσα συνεδρίαση.

αναφορικά με το δεύτερο θέμα, κρίνεται αναγκαία η δέσμευση των κατωτέρω Κ.Α. καθώς αφορούν 
τέλη κυκλοφορίας οχήματος (αφορά όχημα που αποκτήθηκε το τελευταίο τρίμηνο)καθώς και 
ασφάλιση οχημάτων για το 1ο εξάμηνο του 2017 των οποίων τα παραστατικά θα εκδοθούν 
τέλη του 2016 και δαπάνες αναθέσεων παρελθόντων ετών κατά τα οποία η Δ.Ε.Υ.Α. δεν είχε 
κριθεί ότι έχει την υποχρέωση δεσμεύσεων( για τις δαπάνες έχουν εκδοθεί τιμολόγια μετά την 
αποστολή της με αριθμό 4771/15-12-2016 πρόσκλησης).
 Συνεπώς  κρίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  πρέπει  να  συζητηθούν  στην  παρούσα  συνεδρίαση 

προκειμένου να εξοφληθούν οι δαπάνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
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Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση είναι η τελευταία του έτους.
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι με το 

άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται  

την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί  παντός αφορώντος την επιχείρησιν  

θέματος…»  

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, προκειμένου στην πληρωμή τελών κυκλοφορίας, για το έτος 

2017, του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΒ1154 το οποίο αποκτήθηκε με δωρεά από το Δήμο 

Θέρμης εντός του έτους 2016 και συνεπώς δεν υπήρχε η δυνατότητα δέσμευσης στην αρχή του 

έτους, κρίνεται αναγκαία η ψήφιση πίστωσης & η δέσμευση ποσού 940,00€ από τον Κ.Α . 64-11-00-

0000 με τίτλο «'ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ». Ομοίως δεν ήταν γνωστό στη Δ.Ε.Υ.Α. ότι τα 

ασφάλιστρα των οχημάτων της, που αφορούν τα 1ο εξάμηνο του 2017 θα εκδοθούν τέλος του 

έτους 2016 συνεπώς δεν υπήρχε δυνατότητα δέσμευσης από την αρχή του έτους και κρίνεται 

αναγκαία η δέσμευση ποσού 3.450,00 από τον Κ.Α. 64-06-00-0000 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ».

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  με  τις  με  αριθμό  153/2014  &  122/2014 

αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ανατέθηκε  στη δικηγόρο  κ.  Αλεξίου  Ελένη  η  άσκηση 

αγωγής κατά του κ. ΑΧΙΝΙΩΤΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ορίστηκε το ποσό των 320,00€ για την αμοιβή 

της.

Αντίστοιχα  με  τις  με  αριθμό  164/2013  &  122/2014  αποφάσεις  Δ.Σ.  ανατέθηκε  στην 

ανωτέρω δικηγόρο η άσκηση αγωγών κατά των Συντούδη Χρυσή και  Βουγιατζή Ευάγγελο και 

ορίστηκε το ποσό των 280,00€ ανά περίπτωση για την αμοιβή της. 

Καθώς οι αγωγές ασκήθηκαν- κατατέθηκαν μετά την αποστολή της με αριθμό 4771/15-12-

2016 πρόσκλησης, ήτοι την 16η & 20η /12/2016 και αφορούν παρελθόντων ετών αναθέσεις ενώ 

επιπλέον η παρούσα συνεδρίαση είναι η τελευταία του έτους  κρίνεται αναγκαία η έγκριση αμοιβής 

της  δικηγόρου  και  η  δέσμευση  των  ανωτέρω  ποσών  από  τον  Κ.Α.  64-01-01-0000  με  τίτλο: 

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ» 

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. Ψηφίζει  δέσμευση  πίστωσης  ποσού  940,00€  από  τον  Κ.Α.  64-11-00-0000  με  τίτλο 

«'ΦΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΤΕΛΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» προκειμένου  η  υπηρεσία  να  προβεί  στην 

καταβολή και την προμήθεια των τελών κυκλοφορίας του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας 

ΝΙΒ1154. Ομοίως ψηφίζει  δέσμευση πίστωσης ποσού 3.450,00 από τον Κ.Α.  64-06-00-

0000  «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ» προκειμένου  η  υπηρεσία  να  προβεί  στην 

καταβολή και την ασφάλιση των οχημάτων.
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2. Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου κ. Ελένη Αλεξίου για την άσκηση αγωγών κατά των 

Αχινιώτη Επαμεινώνδα με ποσό αμοιβής 320,00€, Συντούδη Χρυσή και Βουγιατζή Ευάγγελο 

με ποσό αμοιβής 280,00€ ανά περίπτωση δυνάμει των αποφάσεων 153/2014, 169/2013 & 

122/2014  αντίστοιχα  και  ψηφίζει  την  αντίστοιχη  πίστωση  και  δέσμευση  των  ανωτέρω 

ποσών από τον Κ.Α.  64-01-01-0000 με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ» 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 140/22-12-2016

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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