
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/14-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 22/2020 Θέμα:  Έγκριση  πρωτόκολλου  κλοπής  της  αποθήκης  στην 

περιοχή της Μίκρας (εγκαταστάσεις Κακαρίνος).

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 14 

Φεβρουαρίου  2020  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 561/10-02-2020 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 έξι  (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (προσήλθε στη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε στη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Δημητρίου Δημήτριος 5. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, 
για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16o θέμα 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…»  

Στη συνέχεια  η Αναπλ.  Γεν.  Διευθύντρια  της  Δ.Ε.Υ.Α.  έθεσε  υπόψη των μελών εισήγηση  του 

Οικονομικού Τμήματος σύμφωνα με την οποία «…  Στις  3 Φεβρουαρίου 2020 διαπιστώθηκε από 

τους υπαλλήλους ύδρευσης ότι παραβιάστηκε η ανωτέρω αποθήκη (Κ…)  και από μέσα κλάπηκαν  

τα κάτωθι είδη και οι αντίστοιχες ποσότητες λιπαντικών:

Περιγραφή
Ποσότητ
α Αξία

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛ. SAE15W40 90 295,83 €
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛ. SAE10W30 38 113,53 €
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛ. SAE30 64 160,65 €
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  
EP10W 72 254,72 €
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΥΔΡ & ΚΥΚΛΟΦ. ΣΥΣΤΜ. ISO68 9 18,00 €
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ATF 21 93,50 €
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 12 19,10 €

ΑΔΑ: 6Κ0ΚΟΛΖΛ-Ρ2Α



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 5-30 24 115,20 €
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤ. 5-40 19 95,00 €
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΥΔΡ & ΚΥΚΛΟΦ. ΣΥΣΤΜ. ISO32 40 80,00 €
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-90 170 501,41 €

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 559 1.746,94 €

Ο υπάλληλος  κ.   Σ.Κ.,  …..   και  αφού  έλαβε  γνώση  το  Τμήμα  Οικονομικών  της  επιχείρησης  

κατήγγειλε το γεγονός στο Αστυνομικό Τμήμα Βασιλικών στις 04 Φεβρουαρίου 2020. Λόγω των  

ανωτέρω κρίνεται  απαραίτητο  το  τμήμα  αποθήκης  να  εξάγει  όλα  τα  παραπάνω υλικά  με  την  

αιτιολογία   «κλοπή». Το κόστος αυτών ανέρχεται περίπου στα χίλια επτακόσια σαράντα έξι ευρώ  

και ενενήντα τέσσερα λεπτά( 1746,94€) το οποίο και αποτελεί ζημία για την επιχείρηση….»

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

εγκρίνει το πρωτόκολλο κλοπής  όπως  παρατέθηκε από το Τμήμα Οικονομικών της επιχείρησης .

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

του Προέδρου και τις και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο κλοπής και την κατά συνέπεια ζημία που προκλήθηκε στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
ποσού  1.746,94€  όπως  ειδικότερα  παρατέθηκε  στο  εισηγητικό  μέρος  της  παρούσας  και 
υποβλήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 22/14-02-2020
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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