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ΑΔΑ: ΩΗΖΦΟΕΦΣ-Β51

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 13ΗΣ/30-11-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ. ∆.Ε.Υ.Α.∆.
Σήµερα την 30η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 20:00΄ συνήλθε
σε µικτή (τακτική και δια περιφοράς συνεδρίαση), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/Α/11-3-2020) & τις σχετικές της από 20-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κατόπιν της υπ΄ αριθ.
13/25-11-2021 πρόσκλησης του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Ν.1069/80.
Στο συµβούλιο ήταν :
Παρόντες
Απόντες
1. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος, Πρ. ∆.Σ
1. ∆ουλάκη Χρυσωάννα, µέλος ∆.Σ
2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ
3. Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτριος, µέλος ∆.Σ.
4. Θεοδοσίου Στυλιανή, µέλος ∆.Σ
5. Γιαγτζίδης Παναγιώτης, µέλος ∆.Σ
6. Σίµογλου Αθανάσιος, µέλος ∆.Σ
7. Πασχαλίδης Χρήστος, µέλος ∆.Σ
8. Λαζίδης Παναγιώτης, µέλος ∆.Σ
9. Μηργκιζούδης Απόστολος, µέλος ∆.Σ
10. Φασούλας ∆ηµήτριος, µέλος ∆.Σ
-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ασκών καθήκοντα Γεν. ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ∆ Γουρίδης
Παναγιώτης
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
3οΘέµαΗ∆:[Α∆Σ 158/2021]
Έγκριση ισολογισµού έτους 2020

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του ασκ.
καθήκοντα Γεν.∆/ντή η οποία έχει ως εξής:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του ασκ. καθήκοντα
Γεν.∆/ντή η οποία έχει ως εξής:
-

Το λογιστικό γραφείο της κας. ∆όβρη-Ντελίδου Άννας, στο οποίο είχε ανατεθεί µε την 121/2021 Α∆Σ της
∆ΕΥΑ∆ η υπηρεσία της «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΕΥΑ∆», µας
παρουσίασε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ της 31ης ∆εκεµβρίου 2020 – 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου – 31
∆εκεµβρίου 2020) µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσης έτους 2020, τα οποία έχουν ως εξής:
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Παρακαλώ για την έγκρισή τους

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος ο οποίος πρότεινε την έγκριση του ισολογισµού και των
αποτελεσµάτων χρήσης οικ. έτους 2020 σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε το λογιστικό γραφείο της
κας. ∆όβρη-Ντελίδου Άννας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου του
∆Σ, και αφού έλαβε υπόψη του και τις προαναφερθείσες οικονοµικές καταστάσεις
ΟΜΟ∆ΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσης οικ. έτους 2020, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
παρουσίασε το λογιστικό γραφείο της κας ∆όβρη-Ντελίδου Άννας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 158/2021.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
∆ιδυµότειχο 01-12-2021
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ∆

Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος
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