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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/23-06-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 63/2016 Θέμα: «Διαμόρφωση κεφαλαίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω 
της προσαρμογής με βάση της Ε.Λ.Π. των εισφερόμενων 
παγίων του πρώην Δήμου Βασιλικών σε επιχορηγούμενα 
και μη πάγια»

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  23 

Ιουνίου 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. 1920/16-06-2016 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. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 

προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου 

θέματος                         
2. Αναγνώστου Πασχάλης 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 4. Καραμβαλάση Γεωργία
5. Ευθύμιου Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα 

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 υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που αφορά στην 

έγκριση  διάθεσης  καυσίμων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  μετακίνησης  του  πυροσβεστικού 

οχήματος προκειμένου στην μεταφορά ύδατος στην Τ.Κ. Μονοπηγάδου λόγω έκτακτης ανάγκης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1.  Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την 
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επιχείρησιν και διαχειρίζεται  την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί παντός  

αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Με την υπ αριθμ. 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύθηκε στο 

υπ αρθμ.1101/τεύχος Β'/02-06-2011 Φ.Ε.Κ., συστάθηκε η ενιαία Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης) μετά τη συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης  καθαριότητας  Μίκρας  και  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 

καθαριότητας  Θέρμης.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.  2  της  συστατικής  πράξης  στη  Δ.Ε.Υ.Α. 

περιήλθε η υπηρεσία ύδρευσης του πρώην Δήμου Βασιλικών

Με την υπ αριθμ. 512/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΒΟΧΟΩΡΣ-6ΡΥ), η 

οποία  δημοσιεύτηκε  στο  υπ  αριθμ.  2985/τεύχος  Β/27-12-2011  Φ.Ε.Κ.  καταργήθηκε  το  Νομικό 

Πρόσωπο με  την επωνυμία  "Σύνδεσμος  Ύδρευσης  Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας"  και  περιήλθε  η 

κινητή και ακίνητη περιουσία του (δίκτυα, εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια) στη Δ.Ε.Υ.Α 

Θέρμης. 

Με την με αριθμό  512/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης(ΦΕΚ 
2985/τ. Β΄/2712-2012)  αποφασίσθηκε η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την  επωνυμία «Σύνδεσμος 
Ύδρευσης  Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας»  και  περιήλθε  η  κινητή  και  ακίνητη  περιουσία(δίκτυα, 
εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια)του ανωτέρου νομικού προσώπου στη ΔΕΥΑ Θέρμης.

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (ΦΕΚ 1101/τ.Β΄/02-
06-2011) – Κεφάλαιο- «Κεφάλαιο  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι αυτό που προκύπτει από το άθροισμα  
των κεφαλαίων  της 31ης.12.2010 της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Μίκρας  και  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Θέρμης  το οποίο  
ανέρχεται σε 4.091.732,35€.».

Μετά όμως την ενσωμάτωση της υπηρεσίας ύδρευσης του πρώην Δήμου Βασιλικών και της 

περιουσίας που προήλθε από τον Σύνδεσμο που καταργήθηκε  έπρεπε  να τροποποιηθεί το άρθρο 7 

της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Με την υπ αριθμ. 107/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με 

την οποία με βάση την εκτίμηση της αξίας που αφορά στα εισφερόμενα πάγια ως κεφάλαιο στη 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για τη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 4.901.526,56€ 

και το υπόλοιπο των βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης στο ποσό των 264.751,91€. 

Από τον ισολογισμό του Συνδέσμου Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας προκύπτει ότι το 

ύψος του κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 1.478.025,32€. 

Επιπλέον τα υπόλοιπα των βεβαιωτικών καταλόγων που προήλθαν από τον Δήμο Θέρμης 

ανέρχονται στο ποσό των 76.272,01€ και του Δήμου Μίκρας στο ποσό των 168.597,61€. Επομένως 

το κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α. αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 6.889.173,41€ και το  συνολικό 

κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό 10.980.905,76€.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του εξωτερικού συνεργάτη-

λογιστή κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου στην οποία αναφέρεται ότι «… Σήμερα μετά τον έλεγχο από 

την οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑ και τον διαχωρισμό των παγίων που εισέφερε ο πρώην Δήμος  

Βασιλικών σε επιχορηγούμενα και μη πάγια προκύπτει ότι το ποσό των επιχορηγούμενων παγίων  

είναι ύψους 3.737.652,02 το ποσό των μη επιχορηγούμενων είναι ύψους 1.163.874,49 σύνολο 

4.901.526,56.
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Με  βάση   τα  παραπάνω  γίνεται  αύξηση  του  λογαριασμού  41.10  επιχορηγήσεις  παγίων  

επενδύσεων  ύψους  3.737.652,02 και  αντίστοιχη  μείωση  του  λογαριασμού  40.00.00  όπου  

εισφερόμενα πάγια από Δήμο Βασιλικών 3.737.652,02. 

Έτσι το κεφάλαιο συνολικά διαμορφώνεται στο ποσό των 7.243.253,74».

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, την εισήγηση του κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει την διαμόρφωση  κεφαλαίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τροποποιεί  το άρθρο 7 της 

συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (ΦΕΚ 1101/τ.Β΄/02-06-2011) που διαμορφώνεται 

ως εξής:

– Κεφάλαιο- «Κεφάλαιο  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι  αυτό που προκύπτει  από το άθροισμα των  

κεφαλαίων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας, της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης,  της υπηρεσίας ύδρευσης του πρώην 

Δήμου  Βασιλικών  και  του  καταργηθέντος  Νομικού  Προσώπου  με  την  επωνυμία  «Σύνδεσμος 

Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας»  το οποίο ανέρχεται σε 7.243.253,74€ 

2. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης

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

…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 63/23-06-2016

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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