
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

                                                                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
               Δ.Ε.Υ.Α.Π.                                      του πρακτικού της με αριθμό 13/2017 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                      Συνεδρίασης       του          Διοικητικού      

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Συμβουλίου  της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου 

               ΠΑΡΟΥ                                                                     

Α π ό φ α σ η: 89/2017 

Π ε ρ ί λ η ψ η: Έγκριση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018. 

Στην Πάρο σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικίας-

Καμαρών, μετά από την 2913/04-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό   στους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 «Περί 

λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 

2307/95, 2503/97 και 2647/98, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 Συμβούλων 

παρόντες ήταν 6. 

                Π α ρ ό ν τ ε ς                                                  Α π ό ν τ ε ς 

1. Πούλιος Γεώργιος         

2. Χριστόφορος Ευστράτιος                                         Καλακώνας Μηνάς 

3. Μανωλάκη Θεοδοσία 

4. Κονταράτος Ιωάννης                                  

5. Φωτίου Ελευθέριος 

6. Μιχαλάτος Παναγιώτης 

 
Παρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Καραμανές Νικόλαος. 

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου κ. Στέλλα 

Αυγουστίνα για την τήρηση των πρακτικών. 
     Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

    Θέμα: 1
ο 
Η.Δ. 

  
                                           Εισηγητής:  κ. Ν. Καραμανές 

 

   Πριν την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2018 από την κ. Αναστασοπούλου 

Φωτεινή, Οικονομολόγο Π.Ε., ο κ. Γεν. Διευθυντής ανέφερε στην εισήγηση του ότι 

υπάρχει ένα χρέος προς το Ι.Κ.Α. το οποίο προέκυψε επειδή δεν πληρώθηκαν οι 

οφειλές  των ετών 2007 και 2008, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί το χρέος φτάνοντας 

τα 962.533,00 ευρώ, για το οποίο έγινε ρύθμιση, στις αρχές του 2010, η οποία και 

τηρείται κανονικά με αποτέλεσμα το χρέος αυτή τη στιγμή να είναι 243.840,47 ευρώ. 

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Ι.Κ.Α. προτάθηκε να αφαιρεθούν οι τόκοι που 

ανέρχονται στο ποσόν των 72.606,67 ευρώ, αν το χρέος του ποσού των 171.233,80 

αποπληρωθεί εφάπαξ. Μετά από έλεγχο που έγινε στα έσοδα της εταιρίας 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να γίνει η εφάπαξ πληρωμή, χωρίς 

να επηρεάσει τα αποθεματικά της εταιρίας και επιπλέον θα γίνει και η εξοικονόμηση 

του ποσού των τόκων. Το Δ.Σ συμφώνησε ομόφωνα να γίνει εφάπαξ η αποπληρωμή 

του χρέους προς το Ι.Κ.Α. 

Στη συνέχεια  η   κ. Αναστασοπούλου Φωτεινή, Οικονομολόγος Π.Ε., 

παρουσίασε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, ο οποίος έχει ως εξής:  
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Το  Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Καραμανέ,  έχοντας υπόψη του τους διατάξεις του 

άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και 

λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός 

τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98 και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

1) Εγκρίνει την εφάπαξ  αποπληρωμή της υφιστάμενης οφειλής προς το Ι.Κ.Α., 

ύψους 171.233,80 €. 

2) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2018, όπως 

αυτός αποτυπώνεται παραπάνω. 

 

   

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 89/2017 

 

 Ύστερα  από την εξάντληση και των υπολοίπων θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω.-  

 

 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

Πούλιος Γεώργιος                                                               Χριστόφορος Ευστράτιος 

Μανωλάκη Θεοδοσία 

Κονταράτος Ιωάννης 

     Μιχαλάτος Παναγιώτης 

                      Φωτίου Ελευθέριος 

  

 

 

 

 

Για την ακρίβεια 

 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Η Γραμματέας  

 

 

  

          Πούλιος Γεώργιος                                                        Στέλλα Αυγουστίνα 
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