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ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Σηε Λάξηζα, ζήκεξα, 10 Ινπλίνπ, ν Θεόδσξνο Αξακπαηδήο, Πξόεδξνο
ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Σεξξώλ θαη Πξόεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Δλσζεο Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Υδξεπζεο - Απνρέηεπζεο αθνύ έθαλε
ηνλ πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 22 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
έιεγρν γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν από 1.1.2012 σο 31.12.2012
δηαπίζησζε ηα αθόινπζα :
1. Τεξείηαη θαλνληθά ην πξνβιεπόκελν από ηελ παξ. 1 πεξ. 3 ηνπ άξζξνπ
26 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. βηβιίν.
2. Πέξα από απηά, ηεξείηαη θαη βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ, ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
3. Από ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν πνπ έγηλε ζην ηακείν ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. θαη
ζην βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ βξέζεθε όηη :
α. Υπόινηπν Τακείνπ (απνζεκαηηθό ) ζηηο 31.12.2011 : 135.408,33 €
β. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έζνδα ύςνπο :

295.823,24 €

Γηα ηα έζνδα απηά εθδόζεθαλ ηα από Νν.4161 έσο 4362 Γξακκάηηα
είζπξαμεο.
γ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα ύςνπο :

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ

333.486,18 €

α. Τπόλοιπο Σαμείος 31.12.11
β. Εζοδα από 1.1.2012 - 31.12.2012
ύνολο

135.408,33 €
295.823,24 €
431.231,57 €

Εξοδα από 1.1.2012 - 31.12.2012
Τπόλοιπο Σαμείος ηην 31.12.2011

333.486,18 €
97.745,39 €

Τα νπνία βξίζθνληαη :
 51.792,61 € ζηον ςπαπιθμ. 84339148 λογαπιαζμό ότευρ ηηρ
Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζηην Εmporiki Bank.
 38.631,59 € ζηον ςπαπιθμ. 320034798 λογαπιαζμό πος ηηπείηαι
ζηο Σασςδπομικό Σαμιεςηήπιο (είσε ανοίξει ςποσπευηικά για ηο
ππόγπαμμα EQUAL ζηο οποίο ζςμμεηείσε υρ εηαίπορ η
Ε.Δ.Ε.Τ.Α.).
 7.321,19 € ζηο Σαμείο ηηρ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
5. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Α.Οη δαπάλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΔΓΔΥΑ.
Β. Σο έηορ 2012 παπαηηπήθηκε αύξηζη εζόδυν (πεπίπος 100.000 €)
ζε ζσέζη με ηο 2011. ςγκεκπιμένα ηο 2011 ηα έζοδα ηηρ ΕΔΕΤΑ
ήηαν 188.048 €, ενώ για ηο 2012 ηα έζοδα ήηαν 287.545,00 εςπώ.
Η αύμεζε νθείιεηαη ζην όηη ην 2011 ήηαλ ε πξώηε ρξνληά κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη ππήξμαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηηο
λέεο κεηά ηελ ζπγρώλεπζε Γ.Δ.Υ.Α.
6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ
α. Τεξνύληαη θαλνληθά θαη λόκηκα όια ηα πξνβιεπόκελα από ην
Καηαζηαηηθό βηβιία ηεο ΔΓΔΥΑ.
β. Η έγθαηξε θαη ηαθηηθή εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
ησλ Γ.Δ.Υ.Α. κειώλ ηεο ΔΓΔΥΑ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα
λα ζπλερίζεη ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο.
Η ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Ο Πξόεδξνο
Θεόδσξνο Αξακπαηδήο
Πξόεδξνο Γ.Δ.Υ.Α. Σεξξώλ
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