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Από το Πρακτικό της αριθμ. 22/2017 Tακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

             

Σήμερα την 10-11-2017 ημέρα  της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00 μ.μ. 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑΑ,  συνήλθε  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’αριθμ.3987/03-11-2017 
πρόσκλησης  του  Αντιπροέδρου,  που  νόμιμα  έχει  δοθεί  στους  Διοικητικούς 
Συμβούλους,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  4  και  5  του  Ν.1069/80 και  το  άρθρο  6  του 
Κανονισμού  Λειτουργίας  της  ΔΕΥΑΑ,  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, 
επειδή σε σύνολο 11 τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα  7  μέλη του Συμβουλίου. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρυσοχόου Αναστασία                                        Απούσα

Μειμάρογλου Εμμανουήλ                                     Απών

Tσονίδου-Σκεύα  Ελισάβετ                                
                   
Πόντικα Μαρία                               
                                       
Ναιτίδης Ιωάννης                                                  Απών
  
Θυμιανίδης Κωνσταντίνος                                    

Δραμανίδου Νίκη                                                  Απούσα

Ταλιαντζή Σοφία                                                   
                                     
Ξενουδάκης Γεώργιος

Παχίδου Αναστασία                                           
                 

                            
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μυτιληνός Ευάγγελος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22
ΑΡ.ΑΠΟΦAΣΗΣ  305/10-11-2017
     
   O Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ κ. Ευάγγελος Μυτιληνός εισηγείται τη συζήτηση 
εκτός της ημερήσιας διάταξης του θέματος «Εγκριση δαπάνης για την κάλυψη των 
εξόδων  συμβολαιογράφου»,  και  το  ΔΣ,  ομόφωνα  αποφάσισε  τη  συζήτηση  του 
ανωτέρω θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια  δίνει το λόγο στον 
Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή της ΔΕΥΑΑ  κ. Γεώργιο Μπιζέρα, ο  οποίος αναφέρει τα 
εξής : 

Σε εκτέλεση των:

Α)  Υπ’  αριθ.  99/04-04-2017  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.  που έλαβε  αριθμό  ΑΔΑ: ΩΘΒΙΟΡΝΗ-ΥΑ9,  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την υπ’ αριθ. 143/10-05-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. που έλαβε 

ΑΔΑ: ΩΩΙ4ΟΡΝΗ-ΓΝΛ

Β)  Υπ’  αριθ.  475/2017  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 

Αλεξανδρούπολης που έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 7ΚΖ2ΩΨΟ-ΘΞΑ

Γ) Υπ’ αριθ. 251/2017 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, όπως τροποποιήθηκε 

από την 291/01-11-2017 Απόφαση του ΔΣ, που έλαβε ΑΔΑ: 67ΞΣΟΡΝΗ-Ζ7Χ

Οι οποίες εγκρίνουν την παροχή δωρεάς από την «Global Water Partnership 

Mediterranean (GWP-Med)  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια-  Εγκατάσταση 

συστήματος αύξησης χωρητικότητας ταμιευτήρα φράγματος Διποτάμου -  Αισύμης 

Αλεξανδρούπολης» ,  με όσα ειδικά  και  εμπεριστατωμένα αναλύουν στο σκεπτικό 

τους

Ε ι σ η γο ύ μ α ι

 Την έγκριση της συνολικής δαπάνης ύψους 10.044,00€ , ήτοι 8.100,00€ για 

την  κάλυψη  των  εξόδων  συμβολαιογράφου,  που  αναλύεται  στην  αμοιβή  της 

συμβολαιογράφου (6.204,90€), τα αντίγραφα της σύμβασης δωρεάς (50€/αντίγραφο 

χωρίς  Φ.Π.Α.  )  για  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και  τα  έξοδα  για  τα  αντίστοιχα 

μεγαρόσημα για κάθε έντυπο της σύμβασης δωρεάς, και θα καλυφθούν από τον ΚΑ 

61.00.0100 του προϋπολογισμού του έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και 1.944,00€ για το 

ποσό που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. 24%  επί της αμοιβής της συμβολαιογράφου και επί 

των  αντιγράφων  αυτής  που  θα  καλυφθούν  από  τον  ΚΑ  54.00.2990  του 

προϋπολογισμού του έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
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    Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ.κ. 

συμβούλων και στη συνέχεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

     Αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντού της 
ΔΕΥΑΑ και το λευκό του κ.Θυμιανίδη 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Την  έγκριση  της  συνολικής  δαπάνης  ύψους  10.044,00€,  ήτοι 

8.100,00€  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  συμβολαιογράφου,  που 

αναλύεται  στην  αμοιβή  της  συμβολαιογράφου  (6.204,90€),  τα 

αντίγραφα της σύμβασης δωρεάς (50€/αντίγραφο χωρίς Φ.Π.Α. ) για 

τα συμβαλλόμενα μέρη και τα έξοδα για τα αντίστοιχα μεγαρόσημα 

για κάθε έντυπο της σύμβασης δωρεάς, και θα καλυφθούν από τον 

ΚΑ  61.00.0100  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2017  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. και 1.944,00€ για το ποσό που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. 

24%  επί της αμοιβής της συμβολαιογράφου και επί των αντιγράφων 

αυτής  που  θα  καλυφθούν  από  τον  ΚΑ  54.00.2990  του 

προϋπολογισμού του έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

2. Aναθέτει στον κ.Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                         Ακολουθούν υπογραφές
Ε.ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
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