ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α.

Πρακτικό Εποπτικού Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2022
Το ΕΣ του Συνεταιρισμού , όπως συγκροτήθηκε την 20η Μαρτίου 2019, συνήλθε
σήμερα την 5η Φεβρουαρίου 2022 και ύστερα από διενεργηθείσες εποπτείες των
μηνών Ιανουαρίου έως και Δεκεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου του 2022, αποτελούμενο
από τους:
α) Απτχο (Ι) ε.α Σκλήρη Ευστράτιο
β) Υπτχο (Ο) ε.α Πάσχου Αθανάσιο
γ) Ταξχο (ΕΑ) ε.ε Σύρμπο Μιχαήλ
δ) Σμχο (Ι) ε.α. Καρόγιαννη Κων/νο
ε) Ασμχο(Ε) ε.α. Ζαχόπουλο Περικλή
έλαβε υπόψη:
• Τον Ισολογισμό του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. χρήσης 2021 με ημερομηνία
έκδοσης την 31-01-2022 που εγκρίθηκε από το ΔΣ του συνεταιρισμού.
• Τον Ισολογισμό της Ι.Κ.Ε χρήσης 2021 με ημερομηνία έκδοσης την 31-01-2022
• Το Πρακτικό της 3ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 17-10-2021.
• Τα Πρακτικά του ΔΣ με αριθμό 609 έως και 622.
• Τα Πρακτικά του ΔΣ της Ι.Κ.Ε με αριθμό 25 έως και 37.
• Τους δειγματοληπτικούς ελέγχους επί των αντίστοιχων τιμολογίων εξόδων του
οικονομικού έτους 2021 του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ
Μ.ΙΚΕ.
• Τον Προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2021, του του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν.
Π.Ε. και ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ
• Τις αντίστοιχες εκθέσεις του του Λογιστικού γραφείου για τον λογιστικό και
διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2021 του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και ΟΣΜΟΣΑ Ο
ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ., αποφαίνεται τα εξής:
1. "Το Εποπτικό συμβούλιο με βάση τα ανωτέρω έγγραφα (εκθέσειςπρακτικά κλπ) και τα βιβλία-παραστατικά που είχε στη διάθεσή της, έλεγξε τις πράξεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, διενήργησε λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο,
παρακολούθησε την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και διαπίστωσε την
τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης"
2. Τα Πρακτικά του ΔΣ του του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και ΟΣΜΟΣΑ
Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ καλύπτουν τις αντίστοιχες γενόμενες εισπράξεις και έξοδα του
Συνεταιρισμού και της Ι.Κ.Ε.. Καλύπτουν επίσης τις προγραμματισθείσες αλλά και τις
κατά περίπτωση αναγκαίες δαπάνες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,

Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ Π.Ε. Δ. Σούτσου 40 Αμπελόκηποι ΤΚ 11521 ΑΦΜ. 090172469

σελ.1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α.

προκειμένου να παραμείνει ο Συνεταιρισμός αλλά και Οικισμός Καρύστου σε
ικανοποιητική – λειτουργική κατάσταση.
3. Τα πεπραγμένα του Συνεταιρισμού κατά τη λειτουργία της τελευταίας
πενταετίας που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού με την μορφή
περιοδικής ενημέρωσης. Τα Πρακτικά αυτά ανταποκρίνονται με τις αποφάσεις της
πρόσφατης ΓΣ και τα εκτελεσθέντα έργα για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης
και βελτίωσης του Οικισμού Καρυστίας, με βάση τις πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες
και με βάση το όραμα που επί χρόνια υλοποιείτο με πολύ αργούς ρυθμούς αλλά και
με τα δεδομένα της πρόσφατης πανδημίας που δημιούργησε ανασταλτικές τάσεις
στις εν γένει δραστηριότητες του συνεταιρισμού και της επικοινωνίας του με τα μέλη.

Τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
Απτχος (Ι) ε.α Σκλήρης Ευστράτιος

Τξχος (ΕΑ) ε.α Σύρμπος Μιχαήλ

Υπτχος (Ο) ε.α Πάσχου Αθανάσιος

Σμχος (Ι) ε.α. Καρόγιαννης Κων/νος

Ασμχος(Ε) ε.α. Ζαχόπουλος Περικλής
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