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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  22/31-08-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 174/2020 Θέμα: «12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού»

Στη Θέρμη, σήμερα 31 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  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. 3842/21-08-2020 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 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

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

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 δύο (2) θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα 
οποία αφορούν: α. στον ορισμό συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη της 1ης πρόσθετης 
πράξης επί του υπ΄ αρ. 2.432/31-10-2019 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το 
έργο: «Ύδρευση περιοχής επέκταση οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)». Η συζήτηση 
του παρόντος θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς υπάρχει αίτημα του αναδόχου του έργου και επείγει 
η  υπογραφή  της  πρόσθετης  πράξης  ως  προαπαιτούμενο  για  την  εκταμίευση  του  ποσού  της 
προκαταβολής, β) αναμόρφωση προϋπολογισμού προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η μελέτη για 
την κατασκευή δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Θέρμης ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε τρέχοντα 
επιχορηγούμενα προγράμματα ανάπτυξης.  
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 2ο 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» 
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Στη  συνέχεια  η  Αναπλ.  Γενική  Διευθύντρια  εισηγήθηκε  την  12η αναμόρφωση 

προϋπολογισμού ο οποίος εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμ. 276/2019  αποφ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης, ως εξής:

1. Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 24.800,00€ και ενισχύονται οι Κ.Α.:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(3) =(1)+ (2) ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

15-90-18-0048

ΜΕΛΕΤΗ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ» 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

54-02-02-0123 Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ  ΚΑΝΟΝΙΚΟ 28.196,11 € 4.800,00 € 32.996,11 €

Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ενίσχυση  του  Κ.Α.  Κ.Α.48-01-00-0002  "ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  ΕΙΣ 

ΝΕΟΝ" κατά 24.800,00€ 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, αφετέρου ορισμένες εξ αυτών έχουν προκύψει και 

το υπόλοιπο των Κ.Α. δεν επαρκεί. 

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 της Γεν. Διευθύντριας 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. 276/2019 ως 

εξής:

1.1 Αναμορφώνεται το σκέλος των εξόδων συνολικού ποσού 24.800,00€ και ενισχύονται οι:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
(1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2) ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(3) =(1)+ (2) ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

15-90-18-0048

ΜΕΛΕΤΗ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ» 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

54-02-02-0123 Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ  ΚΑΝΟΝΙΚΟ 28.196,11 € 4.800,00 € 32.996,11 €

Από τα ανωτέρω προκύπτει μείωση του Κ.Α.  Κ.Α.48-01-00-0002  "ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ" κατά 

24.800,00€.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 22 απόφαση 174/31-08-2020

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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