
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/08-10-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 218/2018 Θέμα: Ενημέρωση μελών Δ.Σ. περί των με αριθμών 23/2017 & 

47/2017  απαλλακτικών  πράξεων  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου 
σχετικά με τους κατασταλτικούς ελέγχους ετών 2011 και 2012 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  08 

Σεπτεμβρίου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  μ.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’ αριθμό 4101/03-10-2018 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)
2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Τριανταφύλλου Αργύριος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Λεμονάκη Χρυσούλα
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

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

παρευρέθηκε επίσης και ο εξωτερικός συνεργάτης οικονομολόγος - φοροτεχνικός κ. Παπαγεωργίου 

Κωνσταντίνος. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  
διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  
επιχείρηση…»  

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  276  του  ν.  3852/10  (ΦΕΚ  87/07.06.2010  τεύχος  Α'):  Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης: 

«Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των  

δήμων,  των περιφερειών  και  των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου,  καθώς και  των  

κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης ….2.Κατά τον κατασταλτικό  

έλεγχο  ελέγχονται,  ιδίως: 

α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης β) η ορθή τήρηση του κατά  

περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες και τις  
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αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών, ώστε να απεικονίζουν με  

ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών, δ) η νόμιμη  

καταβολή του μεριδίου τυχόν συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νομικά  

πρόσωπα αυτών ή σε προγραμματικές συμβάσεις, ε) η νόμιμη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων  

και  η  τήρηση  των  όρων  των  σχετικών  συμβάσεων,  στ)  η  νόμιμη  διαχείριση  της  κινητής  και  

ακίνητης περιουσίας και ζ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόμενων  

νομίμων δικαιωμάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών  

εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και  πρόστιμα σε  

βάρος τρίτων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τις εκθέσεις κατασταλτικού ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 23/2017 & 47/2017 και με τις  οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο 

κήρυξε ορθώς έχοντες τους λογαριασμούς της χρηματικής διαχείρισης και τον απολογισμό εσόδων 

και  εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για  τις  χρήσεις  2011 και  2012 αντίστοιχα κατά τις  οποίες  χρήσεις 

υπόλογοι ήταν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.. 

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

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

εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Παραλαμβάνει τις με αριθμό 23/2017 & 47/2017 πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν 

τον κατασταλτικό έλεγχο οικονομικών ετών (χρήσεων) 2011 και 2012 αντίστοιχα και με τις οποίες 

το Ελεγκτικό Συνέδριο κήρυξε ορθώς έχοντες τους λογαριασμούς της χρηματικής διαχείρισης και 

τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τις χρήσεις 2011 και 2012 αντίστοιχα κατά 

τις οποίες χρήσεις υπόλογοι ήταν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 218/08-10-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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