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Από το Πρακτικό της αριθμ. 24/2017 Tακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

             

Σήμερα την 18-12-2017 ημέρα  της εβδομάδας ΔEΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 μ.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’αριθμ.4809/08-12-2017 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  8  μέλη του Συμβουλίου.                  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρυσοχόου Αναστασία                                        Απούσα

Μειμάρογλου Εμμανουήλ                                     Απών

Tσονίδου-Σκεύα  Ελισάβετ                                
                   
Πόντικα Μαρία                               
                                       
Ναιτίδης Ιωάννης                                                   
  
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 24
ΑΡ.ΑΠΟΦAΣΗΣ  325/18-12-2017
     
O Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ κ. Ευάγγελος Μυτιληνός εισηγείται τη συζήτηση 
εκτός της ημερήσιας διάταξης του θέματος «Εγκριση της κατάθεσης σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς και  αξιοποίησης χρηματικών διαθεσίμων της ΔΕΥΑΑ», και  το ΔΣ, 
ομόφωνα  αποφάσισε  τη  συζήτηση  του  ανωτέρω  θέματος  εκτός  της  ημερήσιας 
διάταξης. Στη συνέχεια  αναφέρει τα εξής  : 

Με  την  4713/04.12.2017  επιστολή  η  ΔΕΥΑΑ  ζήτησε  από  τις 
συνεργαζόμενες τράπεζες όπου η ΔΕΥΑΑ διατηρεί έντοκους λογαριασμούς όψεως, 
να υποβάλλουν επιστολή συνεργασίας με το προσφερόμενο σταθερό ετήσιο επιτόκιο.

Ανταποκρινόμενες οι τράπεζες προσέφεραν.
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1,30%
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1,90%
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1,76%
• EUROBANK σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1,75%

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διευθύντριας της Δ.Ο.Υ. της ΔΕΥΑΑ τα 
ταμιακά διαθέσιμα της ΔΕΥΑΑ σήμερα σε καταθέσεις όψεως ανέρχονται στο ποσό 
των 3.048.150,67 ευρώ.

Έχοντας  υπόψη  τα  πιο  πάνω  προσφερόμενα  επιτόκια,  το  γεγονός  ότι  η 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ είναι μία υγιής τράπεζα και προσφέρει το 
συμφερότερο για την ΔΕΥΑΑ σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1,90%

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την κατάθεση του αναλογικά μεγαλύτερου ποσοστού των διαθεσίμων της ΔΕΥΑΑ 
στην  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΒΡΟΥ.  Και  συγκεκριμένα  την  διατήρηση 
έντοκων λογαριασμών όψεως στην

•  ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  με  συνολικό  ποσό  που  δεν  θα  ξεπερνά  τα  περίπου 
πενήντα χιλιάδες  ευρώ (50.000 €) σε μέση μηνιαία τιμή

•  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ με  συνολικό  ποσό  που  δεν  θα  ξεπερνά  τα  περίπου 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ  (500.000 €) σε μέση μηνιαία τιμή

•  EUROBANK με συνολικό ποσό που δεν θα ξεπερνά τα περίπου πεντακόσιες 
χιλιάδες ευρώ  (500.000 €) σε μέση μηνιαία τιμή

•  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό 

    Ακολουθεί  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  γνωμών  μεταξύ  των  κ.κ. 
συμβούλων και στη συνέχεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

     Αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση  του Προέδρου του Δ.Σ  της ΔΕΥΑΑ 
 

Ομόφωνα Αποφασίζει
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Την κατάθεση του αναλογικά μεγαλύτερου ποσοστού των διαθεσίμων της ΔΕΥΑΑ 
στην  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΒΡΟΥ.  Και  συγκεκριμένα  την  διατήρηση 
έντοκων λογαριασμών όψεως στην

•  ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  με  συνολικό  ποσό  που  δεν  θα  ξεπερνά  τα  περίπου 
πενήντα χιλιάδες  ευρώ (50.000 €) σε μέση μηνιαία τιμή

•  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ με  συνολικό  ποσό  που  δεν  θα  ξεπερνά  τα  περίπου 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ  (500.000 €) σε μέση μηνιαία τιμή

•  EUROBANK με συνολικό ποσό που δεν θα ξεπερνά τα περίπου πεντακόσιες 
χιλιάδες ευρώ  (500.000 €) σε μέση μηνιαία τιμή

•  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό 

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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