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Από  το  υπ’  αριθμ.  17/22-06-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 115/2020 Θέμα: Εκποίηση άχρηστου υλικού

Στη Θέρμη, σήμερα 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:15 μ.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης 

κεκλισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2478/18-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Καρκαλή Μαρία
7. Λιόλιος Αντώνιος 
8. Χατζηδημητρίου Φανή

9.
Νταλακούδης Δημήτριος 

(αναπληρωματικό μέλος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν τέσσερα (4) θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης 
τα οποία αφορούν: α) την εκποίηση άχρηστου υλικού και ενημέρωσε τα μέλη ότι εκ παραδρομής 
δεν συμπεριλήφθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενώ κρίνεται αναγκαία η κατά το δυνατό 
πιο  σύντομη εκκίνηση της διαδικασίας  καθώς  καταλαμβάνουν  αρκετό  χώρο στο  εργοτάξιο  της 
επιχείρησης, β) την με αριθμό 2400/16-06-2020 αίτηση υδροδότησης κατοίκων οικισμού ‘Λάναρι’, 
γ) την με αριθμό 428/03-02-2020 αίτηση καταναλωτή για σύνδεση οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ44 στο με 
το δίκτυο αποχέτευσης και δ) τις με αριθμό  1754/11-05-2020, 1931/21-05-2020 & 1932/21-05-
2020 αιτήσεις  καταναλωτών για  τη  σύνδεση  των οικοπέδων του στο Ο.Τ.  Γ517 με το δίκτυο 
αποχέτευσης..  
Εγκρίνεται  ομόφωνα η  συζήτηση  των  εκτός  ημερησίας  διάταξης  θεμάτων  και  η  λήψη  των 
σχετικών αποφάσεων.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 2ο θέμα εκτός 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…» Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1  

του ως άνω νόμου «1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν  

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  
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(ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114) έχουν κοινωφελή και μη  

κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν  

ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  

και του ν. 3852/2010 (Α' 87)»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Προμηθειών - 

Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης «Άρθρο 23ο Εκποίηση άχρηστου υλικού 1.Τα υλικά που λόγω της  

μακροχρόνιας χρήσης ή λόγω αιτιών δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν συγκεντρώνονται  

στην αποθήκη. 2.Από τα υλικά αυτά τα αναλώσιμα απογράφονται από την αποθήκη, τα δε πάγια  

από το λογιστήριο. 3. Κατάσταση υλικών που προτείνονται για εκποίηση υποβάλλονται στο Δ.Σ.  

4.Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του χαρακτηρίζει και εντάσσει τα προτεινόμενα για εκποίηση  

υλικά  σε  μια  από  τις  παρακάτω  κατηγορίες:  α.  Υλικά  για  εκποίηση,  β.  Υλικά  επισκευάσιμα – 

διατηρητέα, 5.Δεν εκποιείται υλικό αν δεν έχει χαρακτηρισθεί και ενταχθεί στο εκποιητικό».

Ομοίως  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 199 παρ.  1  ΔΚΚ:  «Η εκποίηση κινητών 

πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από  απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία….»

Ακολούθως είπε στα μέλη ότι καθώς στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α. έχει συγκεντρωθεί άχρηστο 

υλικό  προς εκποίηση (μη λειτουργικοί υδρομετρητές, αντλίες μοτέρ  scrap) κρίνεται αναγκαία η 

εκκίνηση  της  διαδικασίας  προκειμένου  στην  εκποίηση  των  υλικών  αυτών.  Η  εκποίηση  του 

άχρηστου υλικού θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΠΔ 270/81. (άρθρο 201 

ΔΚΚ). Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 199 παρ.2, 186 παρ.5 ΔΚΚ και το άρθρο 7 του ΠΔ270/81, η 

δημοπρασία  εκποίησης  κινητών  από  Δήμους  ενεργείται  μετά  από  προηγουμένη  εκτίμηση  του 

εκποιουμένου από επιτροπή η οποία  συγκροτείται  με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της 

Κοινότητας  και  αποτελείται:  α)  από  δύο  δημοτικούς  ή  κοινοτικούς  συμβούλους,  που 

υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό  συμβούλιο και β) από έναν μηχανικό, που ορίζεται 

από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του  

Οργανισμού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ….Πρόεδρος  της  επιτροπής,  ορίζεται  ένας  από  τους 

δημοτικούς  ή  κοινοτικούς  συμβούλους  με  την  απόφαση  συγκρότησης.  Με  την  ίδια  απόφαση 

ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της  επιτροπής. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Προμηθειών - Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Κεφ. Γ’ «Αντιστοιχία οργάνων λήψης αποφάσεων»  1. Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο  

Δήμαρχος  νοείται  ο  Πρόεδρος  της  Επιχείρησης,  όπου  αναφέρεται  Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  

οικονομική (ή σε παλαιότερες διατάξεις η δημαρχιακή) επιτροπή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο,  

όπου υπάλληλος του Δήμου νοείται υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης…..».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό των μελών της επιτροπής εκτίμησης ως εξής:

κ. Καρκατζίνο Νικόλαο μέλος του Δ.Σ. ως Πρόεδρος της επιτροπής

κ. Λιόλιο Αντώνιο ως μέλος

Το τρίτο μέλος θα ορισθεί από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με απόφαση του.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΑΔΑ: ΨΒΨ6ΟΛΖΛ-1Θ4



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

εισήγηση της ΑΝ. Γενικής Διευθύντριας, την πρόταση του Προέδρου και τις κείμενες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την εκποίηση άχρηστου υλικού, όπως μη λειτουργικοί υδρομετρητές, αντλίες μοτέρ ,scrap, 

και όπως αυτά έχουν απογραφεί στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

2. Η εκποίηση θα διενεργηθεί με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, της οποίας τους όρους θα 

καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Ορίζει ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης του προς εκποίηση κινητού τους:

α) τον Καρκατζίνο Νικόλαο μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ, ο οποίος ορίζεται και πρόεδρος 

της επιτροπής

β) τον Λιόλιο Αντώνιο μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ, ως μέλος

4. Έργο της επιτροπής είναι  η εκτίμηση του εκποιούμενου άχρηστου υλικού  (scrap) και ο 

προσδιορισμός του τιμήματος. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση 

ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

5. Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα ορισθεί με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 115/22-06-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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