
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  25/25-09-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 188/2020 Θέμα: «15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020».

Στη Θέρμη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. συνεδρίασαν, 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webwx), 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.  4278/15-09-2020 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 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Παπαδάκη Αθηνά

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος
8. Κουσούλης Γεώργιος

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.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τέσσερα θέματα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης  τα οποία αφορούν α)  ανάθεση μίσθωσης χωματουργικών μηχανημάτων στη Δ.Ε. 
Βασιλικών. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς εκκρεμούν εργασίες οι οποίες θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. β) έγκριση της με αριθμό 73.2020 μελέτης προμήθειας ελαστικών 
έτους 2020  καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια. γ) 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς αφενός εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφετέρου στην εν λόγω αναμόρφωση συμπεριλαμβάνονται 
ανεπαρκής Κ.Α. οι οποίοι θα πρέπει να αναμορφωθούν άμεσα ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία  της  επιχείρησης.  δ) Η  3945/31-08-2020  αίτηση  σύνδεσης  με  το  αποχετευτικό.  Η 
συζήτηση του παρόντος θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες 
σύνδεσης  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  σύνδεση  του  ακινήτου  το  συντομότερο  δυνατό  με  το 
αποχετευτικό δίκτυο.
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 3ο 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…»  
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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 η Αν. Γενική Διευθύντρια εισηγήθηκε την 15η 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 ως κάτωθι:

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 8.631,60 € 5.000,00 € 13.631,60 €

15-01-00-0003 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 864,00 € 10.000,00 € 10.864,00 €

13-01-00-0019 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤ/ΣΙΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 7.000,00 € 6.500,00 € 13.500,00 €

13-01-00-0022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 6.000,00 € 6.500,00 € 12.500,00 €

64-11-00-0003 'ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 448,25 € 500,00 € 948,25 €

54-02-02-0123 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 28.541,52 € 6.720,00 € 35.261,52 €

64-02-00-0000 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 633.182,07 € -33.250,00 € 599.932,07 €

54-02-02-0606 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟ 6 % 38.354,90 € -1.970,00 € 36.384,90 €

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού έτους 2020 και μεταβολή 

των  Κ.Α.  Κ.Α.48-01-00-0001  "Αποθεματικό  για  Αναπλήρωση  Εξόδων"  &  Κ.Α.  48-01-00-0002 

"Πλεόνασμα Εις Νέον" 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 

κατά  την  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού  και  το  υπόλοιπο  των  Κ.Α.  δεν  επαρκεί.  Ομοίως  η 

μεταφορά  ποσών  από  τους  ανωτέρω Κ.Α.  δύναται  να  διενεργηθεί  καθώς  δεν  απαιτούνται  τα 

υπόλοιπα αυτά προς διάθεση. Επίσης, είπε ότι, κρίνεται αναγκαία και η διενέργεια των αντίστοιχων 

δεσμεύσεων μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι εκτός 

των ανωτέρω απαιτείται διόρθωση στην 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού όπως αυτή εγκρίθηκε 

με την με αριθμό 183/2020 απόφαση Δ.Σ. και ειδικότερα: από τον Κ.Α. 15-90-12-0025 προτάθηκε 

αναμόρφωση με μεταφορά ποσού 10.000,00€ ενώ το ορθό είναι μεταφορά ποσού 9.000,00€. Αυτό 

έχει ως συνέπεια μείωση του  Κ.Α.48-01-00-0001 "Αποθεματικό για Αναπλήρωση Εξόδων" ποσού 

15.201,72€ αντί 14.201,72€

 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 ως εξής:
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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 8.631,60 € 5.000,00 € 13.631,60 €

15-01-00-0003 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 864,00 € 10.000,00 € 10.864,00 €

13-01-00-0019 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤ/ΣΙΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 7.000,00 € 6.500,00 € 13.500,00 €

13-01-00-0022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 6.000,00 € 6.500,00 € 12.500,00 €

64-11-00-0003 'ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 448,25 € 500,00 € 948,25 €

54-02-02-0123 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 28.541,52 € 6.720,00 € 35.261,52 €

64-02-00-0000 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 633.182,07 € -33.250,00 € 599.932,07 €

54-02-02-0606 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟ 6 % 38.354,90 € -1.970,00 € 36.384,90 €

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού έτους 2020. 

1.2  Εγκρίνει  την  διόρθωση της 13ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού που εγκρίθηκε  με  την με 

αριθμό 183/2020 απόφαση του και ειδικότερα: μεταφέρεται από τον Κ.Α. 15-90-12-0025 με τίτλο 

«ΑΝΟΡΥΞΗ  ΔΥΟ  ΥΔΡ.  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  Δ.Δ.  ΘΕΡΜΗΣ» ποσό  9.000,00€  αντί  10.000,00€  (που 

εγγράφηκε με την ανωτέρω απόφαση).  Ως εκ  τούτου ο  Κ.Α.48-01-00-0001 "Αποθεματικό  για 

Αναπλήρωση Εξόδων μειώνεται κατά 15.201,72€ αντί των 14.201,72€.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 188/25-09-2020

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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