
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 69Φ1ΟΛΖΛ-ΖΛΡ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/08-05-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 122/2018 Θέμα:  Ορισμός  υπεύθυνου  λογαριασμού  των 

επιχορηγούμενων έργων.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 Μαΐου 

2018  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00  μ.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’  αριθμό  1749/03-05-2018  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 οκτώ(8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

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 14o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Διοικητικής και Οικονομικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία « προκειμένου στη διασφάλιση διαχείρισης της  

πλατφόρμας  e-ΠΔΕ  επιχορηγούμενων έργων -παλαιότερων (με Κ.Α. Π.Δ.Ε 2016ΣΕ 27510054,  

2017ΣΕ27510049,  2017ΕΠ20860024)  τρεχούμενων και  μελλοντικών  της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  που  

προκύπτουν  από  την  συμμετοχή  της  επιχείρησης  σε  επιδοτούμενα  προγράμματα  και  για  να  

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποδοτική ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτών, κρίνεται αναγκαίο  

να οριστεί υπάλληλος ως υπεύθυνος λογαριασμού» και προτείνετε η προϊσταμένη του Οικονομικού 

Τμήματος η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.  κ. Μανουσαρίδου Ελένη του Σάββα με Α.Φ.Μ. 061286632.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Ορίζεται  ως  υπεύθυνος λογαριασμού των επιχορηγούμενων έργων,  προκειμένου 

στη διασφάλιση διαχείρισης της πλατφόρμας e-ΠΔΕ  επιχορηγούμενων έργων -παλαιότερων (με 

Κ.Α.  Π.Δ.Ε  2016ΣΕ  27510054,  2017ΣΕ27510049,  2017ΕΠ20860024)  τρεχούμενων  και 

μελλοντικών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  που  προκύπτουν  από  την  συμμετοχή  της  επιχείρησης  σε 

επιδοτούμενα  προγράμματα,  η  υπάλληλος  ΙΔΑΧ  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  κ.  Μανουσαρίδου  Ελένη  του 

Σάββα με Α.Φ.Μ. 061286632.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 122/08-05-2018

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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	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

