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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/13-07-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 79/2016 Θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  13 

Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.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. 2220/07-07-2016 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) 
2. Χρυσοχόου Παύλος 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Καλαμπίδης Δημήτριος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος 4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Αναγνώστου Πασχάλης
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.   στην  Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), 
παρακολούθησης  και  αυτομάτου ελέγχου υδραυλικών  και  λειτουργικών  παραμέτρων κεντρικού 
συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμης» προϋπολογισμού 1.298.600,00€ 
χωρίς ΦΠΑ. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού, και

β.  στην  Υποβολή  Πρότασης  στο  ΕΠ  Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος 
Ανάπτυξη  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  14  «Διατήρηση  και  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  – 
Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και 
Θέση  σε  Λειτουργία  Συστήματος  Ελέγχου  Διαρροών  (Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός), 
Παρακολούθησης και Αυτόματου Ελέγχου Υδραυλικών και Λειτουργικών Παραμέτρων Κεντρικού 
Συστήματος  Τροφοδοσίας  Δικτύου  Ύδρευσης  του  Δήμου  Θέρμης»  και  σύναψη  σχετικής 
προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

τα οποία πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.
Τα ανωτέρω θέματα τίθενται εκτός ημερησίας διάταξης καθώς αφενός έπρεπε να προηγείται 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά την χθεσινή του συνεδρίαση και ως 
εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν στην πρόσκληση των εντός ημερησίας θεμάτων 
και αφετέρου υπάρχει περιορισμός στην ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήτοι μέχρι 15/07/2016. 
Συνεπώς επείγεται να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα στην παρούσα συνεδρίαση.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. δ) του Ν.1069/80  «Επί τη βάσει της πορείας των εσόδων και  
των τυχόν παρουσιαζομένων αναγκών, δύναται κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους, να  
τροποποιείται  ο  προϋπολογισμός  υπό  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  όπερ  αποφασίζει  και  περί  
χορηγήσεως εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.» 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  ο  οποίος 
εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμ. 191/2015  αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:

1. Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 5.200,00€ και ενισχύονται οι:

Κ.Α 
ΕΞΟΔΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

67-03-00-0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.921,49 2.200,00

24-02-00-0026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 890,00 3.000,00

με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
Και  ενημερώνει  τα  μέλη  ότι  η  παραπάνω  αναμόρφωση  κρίνεται  αναγκαία,  διότι  εκ 

παραδρομής δεν ήταν εφικτό να υπολογισθεί  το  ακριβές  ποσό δαπανών κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού έτους 2016. 

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

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο οποίος εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμ. 191/2015 αποφ. του 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:

1. Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 5.200,00€ και ενισχύονται οι:
 

Κ.Α 
ΕΞΟΔΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

67-03-00-0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.921,49 2.200,00

24-02-00-0026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 890,00 3.000,00
με ισόποση μείωση του αποθεματικού 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 79/13-07-2016

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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