
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/20-08-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 191/2018 Θέμα:9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  20 

Αυγούστου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  π.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 3317/09-08-2018 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

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 τέσσερα θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης και πρότεινε 
να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.
Το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
υπηρεσιών  με  τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-  ΟΜΑΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του στην παρούσα συνεδρίαση καθώς θα πρέπει να 
επιστραφεί άμεσα η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μετά από αίτηση του αναδόχου και καθώς 
δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος της επόμενης σύγκλισης του Δ.Σ. λόγω θερινής 
περιόδου κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του στην παρούσα συνεδρίαση.
Το 2ο θέμα αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την 
εκπόνησή της με τίτλο: 'Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του 
προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016)'». Η λήψη απόφασης 
κρίνεται αναγκαία στην παρούσα συνεδρίαση καθώς ενώ το έργο έχει ενταχθεί σε Ε.Π. απαιτείται 
επιπλέον η ύπαρξη τεύχους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού 
δημοπράτησης   σύμφωνα  πρόσφατη   εγκύκλιο  ( άρθρο 2  του  πρότυπου τεύχους  διακήρυξης 
ανοικτής διαδικασίας, ΦΕΚ Β΄ 2837/16-07-2018) και αυτό πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα ώστε να 
αποφευχθεί η απένταξη του έργου. Ταυτόχρονα δε απαιτείται η αναμόρφωση του σχετικού Κ.Α. 
προϋπολογισμού 2018 καθώς η δαπάνη δεν δύναται να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του.
Το 3ο αφορά στην αναμόρφωση Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 για τους οποίους υπάρχει 
άμεση ανάγκη  ενίσχυσης τους ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 
Το 4ο αφορά στην ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης εξωδίκου όχλησης και αποτελεί 
συμπληρωματική ενέργεια  για θέμα το οποίο έχει συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
και η οποία πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.
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Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…».  

Ομοίως, σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 2 εδαφ. ε) του Ν.1069/80 

«…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». 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  ο  οποίος 

εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμ. 161/2017  αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:

1. Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 16.800€ και ενισχύονται οι:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(3) =(1)+ (2) 
ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

12-01-01-0000 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

48-01-00-0002 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1.303.610,54 € -8.000,00 € 1.295.610,54 €

24-02-00-0008
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

24-02-00-0009
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 26,00 € 8.000,00 € 8.026,00 €

54-02-02-0123 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 395.232,22 € 1.920,00 € 397.152,22 €

54-02-02-0223 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝΚΑΝΟΝΙΚΟ 12.064,23 € 2.880,00 € 14.944,23 €

με ισόποση μείωση του Κ.Α. 48-01-00-0001  «Αποθεματικό για αναπλήρωση εξόδων»

και ενημερώνει τα μέλη ότι η παραπάνω αναμόρφωση κρίνεται αναγκαία, διότι προέκυψαν 

νέες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 

2018.

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. 161/2017 
αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ως εξής:

1.1 Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 16.800€ και ενισχύονται οι:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(3) =(1)+ (2) 
ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
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12-01-01-0000 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

48-01-00-0002 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1.303.610,54 € -8.000,00 € 1.295.610,54 €

24-02-00-0008
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

24-02-00-0009
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 26,00 € 8.000,00 € 8.026,00 €

54-02-02-0123 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 395.232,22 € 1.920,00 € 397.152,22 €

54-02-02-0223 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝΚΑΝΟΝΙΚΟ 12.064,23 € 2.880,00 € 14.944,23 €
με ισόποση μείωση του Κ.Α. 48-01-00-0001 «Αποθεματικό για αναπλήρωση εξόδων»

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο17 απόφαση 191/20-08-2018

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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