
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  11/04-07-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 90/2017 Θέμα: «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 4 

Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη 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. 2428/29-06-2017 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 επτά  (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμίου Ιωάννης-Αναπληρωματικό μέλος 

(προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης 
του 1ου θέματος)

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Φωτιάδης Αθανάσιος(προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 1ου θέματος)

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Δημητρίου Δημήτριος(προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 1ου θέματος)

4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος 4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Χρυσοχόου Παύλος
6. Μαρκούδης Γρηγόριος
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  εισηγούμενος  το  11o 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. 128/2016  αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:

1. Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 17.900€ και ενισχύονται οι:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΠΑ2ΟΛΖΛ-Ν62



64-09-02-0014 ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 0,00 16.900,00

15-01-00-0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 372,09 1.000,00

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

δεν δύναται να προβλεφθούν οι παραπάνω ανάγκες και οι σχετικές δαπάνες με ακρίβεια κατά 

τη σύνταξη του προϋπολογισμού.  

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  

1. Την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  ο  οποίος  εγκρίθηκε   με  την  υπ’  αριθμ. 
128/2016 αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:

Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 17.900,00€ και ενισχύονται οι:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

64-09-02-0014 ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 0,00 16.900,00

15-01-00-0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 372,09 1.000,00

 με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 90/04-07-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6ΠΑ2ΟΛΖΛ-Ν62
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