
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  16/13-10-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 132/2017 Θέμα:  «Αποδέσμευση  ποσού  από  τους  Κ.Α.  64-07-00-
0000 & 54-02-02-0623»

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

Οκτωβρίου  2017 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00μ.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.  4458/12-10-2017 

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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Μαρκούδης Γρηγόριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρίου Δημήτριος
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

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 η παρούσα συνεδρίαση κρίθηκε επείγουσα καθώς θα πρέπει η 
υπηρεσία να προβεί στην αποδέσμευση –ανάκληση ποσού 10.045,50€ από τον Κ.Α. 64-07-00-
0000 και ποσού 2.410,92 από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προκειμένου να διενεργηθεί άμεσα η 
απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  καυσίμων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  κίνησης  των 
οχημάτων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για  χρονική  διάρκεια  μέχρι  8/12/2017.  Οι  ανωτέρω  ανάγκες 
προέκυψαν λόγω της ανάλωσης της ποσότητας των καυσίμων, νωρίτερα από τον χρόνο λήξης 
της σύμβασης, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της χειμωνιάτικής 
περιόδου (βαρυχειμωνιά) που είχαν σαν αποτέλεσμα την κατανάλωση περισσότερης ποσότητας 
καυσίμων με αποτέλεσμα αυτά να μην επαρκέσουν μέχρι τον χρόνο λήξης της σύμβασης. 
Σημειώνουμε δε, ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό ο οποίος βρίσκεται 
προς έλεγχο στην Α.Δ.Μ.Θ. και  η σύμβαση του οποίου όμως δεν μπορεί να αρχίσει νωρίτερα 
από την 9/12/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι, σύμφωνα με το άρθρ.1 του Ν.1069/80 παρ.2 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου. Απαρτία 

και  λήψις  αποφάσεων.  «  Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  συγκαλείται  υπό  τον  Προέδρου  δι` 

εγγράφου προσκλήσεων προς εν εκάστου των μελών ….. Εις κατεπειγούσας περιπτώσεις η 

πρόσκλησις δύναται να επιδοθή την αυτήν ημέραν της συνεδριάσεως».
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Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 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…»  και παρ 2 περ ε) «κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού  έτους,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  τροποποιεί  τον  προϋπολογισμό,  

λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εσόδων και τις ανάγκες που παρουσιάζονται, μπορεί δε  

να αποφασίζει για τη χορήγηση έκτακτων και συμπληρωματικών πιστώσεων, ..»

Με  την  υπ  αριθμ.  116/2017  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

εγκρίθηκε η  κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & 

Θέρμανσης  και  Ελαιολιπαντικών  Ειδών  για  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  έτους  2017» 

ενδεικτικού  προϋπολογισμού  πενήντα  εννέα  χιλιάδες  επτακόσια  ενενήντα  πέντε  ευρώ  και 

μηδέν  ενενήντα  τέσσερα  λεπτά  (59.795,0194€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και 

εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο σαράντα λεπτά 

(74.145,8240€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ αριθμ 24/2017 

μελέτη, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ανωτέρω σύμβαση αφενός 

θα ενεργοποιηθεί την 9η/12/2017 και αφετέρου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει αναλώσει το σύνολο της 

ποσότητας  των  καυσίμων,  νωρίτερα  από  τον  χρόνο  λήξης  της  σύμβασης,  εξαιτίας  των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της χειμωνιάτικής περιόδου (βαρυχειμωνιά) 

που είχαν σαν αποτέλεσμα την κατανάλωση περισσότερης ποσότητας καυσίμων με αποτέλεσμα 

αυτά  να  μην  επαρκέσουν  μέχρι  τον  χρόνο  λήξης  της  σύμβασης,  κρίνεται  αναγκαία  η 

αποδέσμευση ποσού  10.045,50€ από τον Κ.Α. 64-07-00-0000 και ποσού 2.410,92 από τον 

Κ.Α.  54-02-02-0623 προκειμένου  να  διενεργηθεί  άμεσα  η  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας 

καυσίμων  για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για χρονική 

διάρκεια μέχρι την 8η /12/2017.

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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αποδεσμεύει ποσό 10.045,50€ από τον Κ.Α. 64-07-00-0000 και ποσό 2.410,92 από τον 

Κ.Α. 54-02-02-0623 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της 

απόφασης. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 132/13-10-2017

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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