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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  11/01-09-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 87/2016 Θέμα:  «Αντικατάσταση  Πάγιου Ποσού προς  Ταμειακή 
Εξυπηρέτηση του Ταμείου Μικρας λόγω κλοπής».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 

Σεπτεμβρίου  2016  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:30μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2825/26-08-2016 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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 2ου εκτός ημερησίας 

θέματος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Δημητρίου Δημήτριος 3. Καλαμπίδης Δημήτριος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Λεμονάκη Χρυσούλα 5. Αναγνώστου Πασχάλης
6. 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.  ανανέωση του Πάγιου Ποσού προς Ταμειακή Εξυπηρέτηση του Ταμείου Μικρας λόγω 
κλοπής  και

β.  Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με αριθμό 2&3 –Αξιολόγησης 
Τεχνικών  Προσφορών &  Αξιολόγησης  Οικονομικών  Προσφορών  για  την  προμήθεια  με  τίτλο: 
«Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016

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 προέκυψε έκτακτα, λόγω της κλοπής στο παλαιό Δημαρχείο Μίκρας όπου 

στεγάζεται το ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Δ.Ε. Μίκρας και μετά 
την αποστολή της με αριθμό 2825/26-08-2016 έγγραφης πρόσκλησης και

αναφορικά με το δεύτερο θέμα, επείγει η άμεση προμήθεια υδρομετρητών για την κάλυψη 
των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καθώς δεν υπάρχει πλέον καθόλου απόθεμα. 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 1ο θέμα εκτός 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 επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί  

παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Με την υπ αριθμ. με την με αριθμό 193/20415  απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της 

επιχείρησης  ενέκρινε  πάγιο  ποσό προς  ταμειακή  εξυπηρέτηση  των  ταμείων  Δ.Ε.  Θέρμης,  Δ.Ε. 

Βασιλικών και Δ.Ε. Μίκρας. Για τη Δ.Ε Μίκρας ενέκρινε το ποσό των 300,00€.

Διαχειριστής του παραπάνω ποσού είναι  οι ορισμένος ταμίας στην  αντίστοιχη Δημοτική 

Ενότητα του Δήμου ή υπάλληλος του Δήμου, βάσει της 57/2015 Α.Δ.Σ., ο οποίοι διαχειρίζεται τα 

χρήματα  από  2/1/2016  προκειμένου  να  εξυπηρετηθούν  οι  πολίτες  και  να  διασφαλιστεί  η 

απρόσκοπτη λειτουργία του ταμείου.

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των μελών έκθεση  του Αστυνομικού Τμήματος 

Επανομής  με αριθμό 1010/2/739-α σύμφωνα με το οποίο «την 27/8/2016 & ώρα 14 προσήλθε η 

υπάλληλος  Ν.Π.  κ.  Δομουχτσή  Φανούλα  και  κατήγγειλε  ενόρκως  ότι  ως  διαπίστωσε  η  ίδια 

άγνωστος  δράστης  εισήλθε  εντός  του  καταστήματος  Δημοτικής  Κοινότητας  Τριλόφου  από 

ανασφάλιστο παράθυρο 1ου ορόφου αναστατώνοντας το σύνολο των ενταύθα γραφείων και στη 

συνέχεια παραβιάζοντας εσωτερική πόρτα ισογείου ορόφου εισήλθαν στο στεγαζόμενο ενταύθα του 

καταστήματος  της  Δ.Κ.  Τριλόφου,  ταμείο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  αφαίρεσαν  το  ποσό  των 

300,00€.

Καθώς αφενός το περιστατικό συνέβη σε ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος Δημοτικής 

Κοινότητας Τριλόφου,  αφετέρου διαπιστώθηκε τα χρήματα φυλάσσονταν σύμφωνα με οδηγίες 

που είχανε δοθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  δεν υπάρχουν ευθύνες ως προς την ταμία κ. Αθανασίου 

Μαρία.

 Για το λόγο όμως ότι τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την ταμειακή διευκόλυνση του 

ταμείου Μίκρας κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση τους. 

Ως  εκ  τούτου  προτείνετε  η  αντικατάσταση  των  χρημάτων,  η  αναμόρφωση  του 

προϋπολογισμού έτους 2016 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 300,00€ και ενίσχυση του 

Κ.Α. 53-08-00-0007.

Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης, η δέσμευση του ποσού και η διάθεση των χρημάτων θα 

γίνουν  μετά  την  έγκριση  της  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  από  την  Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με απόφαση του Προέδρου της Επιχείρησης. 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αντικατάσταση του πάγιου ποσού 300,00€ προς ταμειακή εξυπηρέτηση του 

ταμείου Μίκρας.

2. Σε ξεχωριστή απόφαση αναμόρφωσης (στην παρούσα συνεδρίαση) θα συμπεριληφθεί 

και  η ανωτέρω αναμόρφωση που εισηγήθηκε  ο  Πρόεδρος ήτοι  μεταφορά από το αποθεματικό 

ποσού 300,00€ και ενίσχυση του Κ.Α. 53-08-00-0007.

ΑΔΑ: 7Ν69ΟΛΖΛ-ΛΘΘ



3. Η ανάληψη υποχρέωσης,  η δέσμευση και  η διάθεση του ποσού θα γίνουν μετά την 

έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

Θράκης με απόφαση του Προέδρου της Επιχείρησης.

4. Απαλλάσσεται των ευθυνών η Ταμίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη Δ.Ε. Μίκρας, κ. Αθανασίου 

Μαρία, καθώς το γεγονός συνέβη σε εκτός ωραρίου και ημερών εργασίας χρόνο.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 87/01-09-2016

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 7Ν69ΟΛΖΛ-ΛΘΘ


	Εγκρίνεται ομόφωνα
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

		2016-10-10T14:29:13+0300
	Athens




