
 

 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ   
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ   

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από το 4o/12 Φεβρουαρίου 2021 Πρακτικό υνεδρίαςθσ  

του Δ.. τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν. 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 4ο/2021 

 
τθν Άμφιςςα ςιμερα, 12 Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14:00, διεξιχκθ 
μζςω τθλεδιάςκεψθσ, χωρίσ τθν φυςικι παρουςία των τακτικϊν μελϊν,  για λόγουσ 
διαςφάλιςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 
20764/7.11.2020 εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν και όλεσ τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ 
(βλ. Παράρτθμα), κατόπιν τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 463/8-2-2021 εγγράφου 
προςκλιςεωσ του Προζδρου αυτισ, που κοινοποιικθκε ςε κάκε μζλοσ του ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 1069/80και αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία, 
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο ζντεκα (11) μελϊν βρζκθκαν παρόντα εννζα (9) μζλθ, ιτοι: 

 
Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθν διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ απαρτίασ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 
υνεδρίαςθσ. 
 
τθ υνεδρίαςθ παραβρζκθκε ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ 
Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν, κ. Λάιοσ Παναγιϊτθσ για τισ ειςθγιςεισ των κεμάτων χωρίσ 
δικαίωμα ψιφου και  ο Γραμματζασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κ. Καλποφηοσ Ιωάννθσ για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν κατά τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων. 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟΝΣΑ 

1. ωτθρόπουλοσ ωτιριοσ, Πρόεδροσ 1.  Μζγκοσ Παναγιϊτθσ, μζλοσ 

2. ολτάτοσ Ανδρζασ, Αντιπρόεδροσ 2. Σηαμτηι Αγγελικι, μζλοσ 

3. Μαντηϊροσ Ευςτάκιοσ, μζλοσ  

4.  Γρίβασ Ευκφμιοσ, μζλοσ  

5. Aγαπθτόσ   Χαρίλαοσ, μζλοσ  

6.  Καπαρζλθ-Χαρίτου Γεωργία, μζλοσ  

7. Σςιποφρασ Νικόλαοσ, μζλοσ  

8.  Ανδρεοποφλου Μαρία, μζλοσ  

9. εγκοφνθ Χρφςα, μζλοσ  

 (οι οποίοι δεν παραβρζκθκαν αν και 

προςκλικθκαν νόμιμα) 

ΑΔΑ: 6ΩΙΔ46ΜΩΟΑ-8ΞΠ



 

 

Αρικμόσ απόφαςθσ 24/2021 

 
ΘΕΜΑ: Λιψθ απόφαςθσ για τον τρόπο είςπραξθσ των λογαριαςμϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Διμου 
Δελφϊν. 
Ειςθγθτισ: κ. ωτιριοσ ωτθρόπουλοσ, Πρόεδροσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ 
Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν. 
 
Επί του πρϊτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ο Πρόεδροσ τθσ Επιχείρθςθσ  ζκεςε 
υπόψθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τα εξισ: 
 

1. Σον Ν. 1069/80 και ειδικότερα το άρκρο 17 αυτοφ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει και ςτο οποίο αναφζρεται ότι: «…Η οικονομική διαχείριςισ εκάςτησ 

επιχειρήςεωσ ενεργείται επί τη βάςει ιδίου Προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων. Η 

επιχείρηςισ ζχει ιδίαν ταμιακήν υπηρεςίαν, διατάκτησ δε των δαπανών αυτήσ είναι ο 

Γενικόσ Διευθυντήσ εν ςυμπράξει μετά του προϊςταμζνου των οικονομικών 

υπηρεςιών τησ Επιχειρήςεωσ ή οι νόμιμοι αναπληρωταί των…».  

2. Σο γεγονόσ ότι θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ του Διμου Δελφϊν 

δεν διακζτει μόνιμο ι με κάποια άλλθ ςχζςθ εργαςίασ απαςχολοφμενο προςωπικό 

ϊςτε να ςτελεχϊςει περιφερειακά ταμεία είςπραξθσ των λογαριαςμϊν τθσ  ςε κάκε 

Δθμοτικι Ενότθτα του Διμου Δελφϊν. 
 
Κατά τθν ψθφοφορία θ κα. Ανδρεοποφλου Μαρία ψιφιςε «παρϊν» (άρκρο 74 παρ. 10  
Ν.4555/2018). 
 
Σο υμβοφλιο αφοφ άκουςε τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
 

Αποφαςίηει ομόφωνα 
 

1. Σθν αναηιτθςθ ςυνεργατϊν ςτουσ οποίουσ κα μποροφν να εξοφλοφνται οι 

λογαριαςμοί φδρευςθσ – αποχζτευςθσ τθσ Επιχείρθςθσ (ειδικά καταςτιματα, 

καταςτιματα ΟΠΑΠ κ.λπ.) πζραν των διακζςιμων δυνατϊν τρόπων (διατραπεηικά 

ςυςτιματα, πιςτωτικά ιδρφματα, Σαμείο ΔΕΤΑ ςτθν Κοινότθτα Άμφιςςασ). 

2. Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου τθσ Επιχείρθςθσ ϊςτε να υπογράψει κάκε ςχετικό 

ζγγραφο που κα απαιτθκεί για τον ςκοπό αυτό.  

Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό  4/24/12-2-2021. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ωσ κάτωκι: 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Άμφιςςα 12-2-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ  

 
 

ΩΣΗΡΙΟ Ι. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΔΑ: 6ΩΙΔ46ΜΩΟΑ-8ΞΠ
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