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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από  το  υπ’  αριθμ.  19/09-12-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 217/2014 Θέμα:  «Έγκριση  σύμβασης  Ορκωτών  Λογιστών  για  τον 

έλεγχο χρήσης 2012»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  9 

Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική 

συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 4393/04-12-2014 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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 

8 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1

.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
2

.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρίου Δημήτριος(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
3

.

Χρυσοχόου Παύλος 3 Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
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.

Καλαμπίδης Δημήτριος

5

.

Αναγνώστου Πασχάλης
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.

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

7

.

Λεμονάκη Χρυσούλα

8

.

Κεσίδη Αναστασία 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι  σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του  άρθρ.  18  του  Ν.1069/80  «τακτικός  οικονομικός  έλεγχος  της  διαχείρισης  της 
επιχείρησης ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο  
Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίζονται από τον  
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονομικού έτους .



Με την απόφαση διορισμού ορίζεται  και  η αμοιβή τους, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  
π.δ/τος 226/92, ΦΕΚ-120 Α'" (αντικ. του άρθρου 18 από την παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95,  
ΦΕΚ-113 Α').» 

Με  την  με  αριθμό  74277/09-10-2013  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης ορίσθηκαν οι ορκωτοί λογιστές κ. Παπαδόπουλος Χρήστος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14281 
και ο κ. Ντάνας Γεώργιος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14151 για τη διενέργεια ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη 
χρήση του έτους 2011 ήτοι από 2/6/2011 έως 31/12/2011 και αντίστοιχα για τη χρήση του έτους 
2012.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από  1/12/2014 σύμβαση μεταξύ της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ  και  της  ΣΟΛ  Α.Ε.  την  οποία  απέστειλε  η  συμβαλλόμενη  εταιρεία  ορκωτών  ελεγκτών 
προκειμένου αυτή να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Η αμοιβή των ορκωτών 
λογιστών για τη χρήση του έτους 2012 ήτοι από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ανέρχεται σε 8.000,00€. 
Η αμοιβή θα καταβληθεί σε δύο δόσεις το 30% μετά την έναρξη του τακτικού ελέγχου και το 70% με 
την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

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 του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία ορκωτών λογιστών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τη 
διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη χρονική περίοδο 1/1/2012 έως 
και 31/12/2012. 

2. Η αμοιβή της εταιρείας ορκωτών λογιστών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τη διενέργεια διαχειριστικού 
ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη χρονική περίοδο 1/1/2012 έως και 31/12/2012 ορίζεται 
στο  ποσό  των  8.000,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.. Η  αμοιβή  δύναται  να 
καταβληθεί σε δύο δόσεις το 30% μετά την έναρξη του τακτικού ελέγχου και το 70% 
με  την  υποβολή  της  έκθεσης  ελέγχου  κατόπιν  συνεννοήσεως  με  την  ελέγκτρια 
εταιρεία.

Μειοψήφησε  τα τακτικό  μέλος  του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 217/09-12-2014

          Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

       

                                                             ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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