
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ’ αριθμ. 16/22-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 194/2015 Θέμα:  «Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την 

απ’  ευθείας  ανάθεση  υπηρεσιών  Ορκωτών 

Ελεγκτών  –  Λογιστών  για  έλεγχο  της 

οικονομικής Χρήσης 2014»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 22 

Δεκεμβρίου  2015  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ.  4467/16-12-2015 

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 11 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 9 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Αναγνώστου Πασχάλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης είπε  στα μέλη ότι, 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την 

επιχείρησιν  και  διαχειρίζεται  την  περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  

παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος…»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1069/80 «Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της 

διαχείρισης  της  επιχείρησης  ενεργείται  από  δύο  (2)  ορκωτούς  ελεγκτές  λογιστές,  οι  οποίοι  είναι  

εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Ορκωτών  Λογιστών  της  παρ.  1  του  άρθρου  13  του  π.δ.  226/1992  και  
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διορίζονται  από  τον  Γενικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  στην  αρχή  κάθε  οικονομικού  έτους."Με  την  

απόφαση διορισμού ορίζεται και η αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ Α`  

120/1992)».

 Με  το  με  αριθμό  45838  /  12-06-2014  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Μακεδονίας  –  Θράκης,  Γενική  Διεύθυνση  Εσωτερικής  λειτουργίας,  Διεύθυνση  Διοίκησης, 

καθορίζεται  η διαδικασία επιλογής-ορισμού ορκωτών λογιστών προκειμένου με σκοπό τον 

τακτικό διαχειριστικό έλεγχο.  

 Με  την  υπ  αριθμ.  147/2015 απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

εγκρίθηκε η  πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – 

Λογιστών για τον έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2014 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των μελών το πρακτικό αξιολόγησης  των 

προσφορών από το οποίο προκύπτει ότι συμμετείχαν οι εταιρείες:

i). Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  4222/  26-11-2015  φάκελο  προσφοράς  της  « 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ  », 

Φωκίωνος  Νέγρη  3,  11257  Αθήνα,  τηλ.  2108691100  -  Fax:  2108618016,  e-mail: 

solaeoe  @  otenet  .  gr  , που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό ένα ( 1 ).

ii). Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  4413/5-12-2014  φάκελο  προσφοράς  της  BDO 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. 15343, τηλ.: 2111032000 

–  Fax: 2108252133,  e-mail:  info  @  bdo  .  gr  , που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό δύο 

(2).

iii). Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4235/27-11-2015 φάκελο προσφοράς της PKF Audit 

Tax &  Business advisory,PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.,  Λεωφ. Κηφισίας  124 & 11526 Αθήνα, 

Βούλγαρη 20 &Καθ. Παπαδάκη, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2107480600, που αριθμήθηκε και 

έλαβε αύξοντα αριθμό τρία ( 3 ).

 iv). Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  4254/30-11-2015  φάκελο  προσφοράς της  VNT 

AUDITING S.A. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λεωφ. Μεσογείων 

396 Αθήνα,  τηλ.  2106005700,  e-mail:  info  @  vntauditing  .  com  ,  που αριθμήθηκε  και  έλαβε 

αύξοντα αριθμό τέσσερα (4).

v). Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4263/30-11-2015 φάκελο προσφοράς της MAZARS 

ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  Α.Ε.,  Λ.  Συγγρού  130, 

17671  Αθήνα,  τηλ.:  2106993749  –  Fax:  2106983708,  e-mail:  info  @  mazars  .  gr  ,  που 

αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό πέντε ( 5).

vi). Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  4262/30-11-2015  φάκελο  προσφοράς  της  icra 

Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ, Πατησίων 81& Χέυδεν, 10434 Αθήνα, τηλ. 2108213419, e-mail: 

v  .  varlamis  @  icra  .  gr   που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό έξι ( 6 ).

vii). Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4256/30-11-2015 φάκελο προσφοράς της KRESTON 

PRIME AUDIT IKE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Λ. Αλεξάνδρας 192Β, 

mailto:v.varlamis@icra.gr
mailto:info@mazars.gr
mailto:info@vntauditing.com
mailto:info@bdo.gr
mailto:solaeoe@otenet.gr
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11521 Αθήνα, τηλ. + 302106465652 -  Fax: +302106462477,  e-mail:  info  .  athens  @  prime  -  

audit  .  gr  , που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό, επτά( 7 ).

viii). Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4258/30-11-2015 φάκελο προσφοράς της Ελληνική 

Ελεγκτική  Α.Ε.,  Λ.  Κηφισίας  22,  15125  Μαρούσι,  τηλ.  +  302108228880  -  Fax: 

+302108228881, e-mail: info  @  hac  -  sa  .  gr  , που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό, οκτώ 

(8)

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της:

α). Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

β).  Τις  διατάξεις  του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (  ΦΕΚ 191 /  Α’  /  1980 ),  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ). Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 /  

Α’ / 2011 ).

δ). Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838 / 12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης,  Γενική  Διεύθυνση  Εσωτερικής  λειτουργίας,  Διεύθυνση 

Διοίκησης.

ε). Τις ανωτέρω προσφορές.

στ). Την υπ' αριθμό 147/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για τον ορισμό της 

επιτροπής αξιολόγησης.

προέβη στο άνοιγμα των φακέλων και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά προέβη στην 

καταγραφή των οικονομικών προσφορών οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

i). Η  οικονομική  προσφορά  της  «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», με  αριθμό  πρωτοκόλλου 4222/  26-11-

2015,  που  αριθμήθηκε  και  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  ένα  (  1  )  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

2.950,00 € πλέον 678,50€ Φ.Π.Α., ήτοι  συνολικό ποσό τρεις  χιλιάδες  εξακόσια είκοσι 

οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά ( 3.628,50 € ) με τον Φ.Π.Α., για τον οικονομικό έλεγχο της 

ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α).  Μπούτα Αλεξάνδρα με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  16501 και  β).  Παντελή Γεωργιο με Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 37651 ως τακτικούς, με αναπληρωματικούς τους:

γ). Μπιζουργιάννης Ευάγγελος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26441 και δ). Καμπούτας Νικόλαος 

με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30361.

ii).  Η  οικονομική  προσφορά  της  BDO ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  Α.Ε, με  αριθμό 

πρωτοκόλλου  4140/20-11-2015  που  αριθμήθηκε  και  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  δύο  (  2  ) 

ανέρχεται στο ποσό των  4.200,00 € πλέον 966,00€ Φ.Π.Α.,  ήτοι συνολικό ποσό πέντε 

χιλιάδες εκατό εξήντα έξι ευρώ ( 5.166,00 € ) με τον Φ.Π.Α., για τον οικονομικό έλεγχο της 

ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α). Ευάγγελος Παγώνης  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14211 και β). Τιμόθεος Βλαχόπουλος με 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 ως τακτικούς 

Δεν προτείνονται αναπληρωματικοί.

mailto:info@hac-sa.gr
mailto:info.athens@prime-audit.gr
mailto:info.athens@prime-audit.gr
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iii). Η  οικονομική  προσφορά  της  PKF Audit Tax &  Business advisory,PKF 

Ευρωελεγκτική  Α.Ε.,  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  4235/27-11-2015,  που  αριθμήθηκε  και 

έλαβε αύξοντα αριθμό τρία ( 3 ) ανέρχεται στο ποσό των  3.400,00 € πλέον 782,00€ 

Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (4.182,00 € ) με τον 

Φ.Π.Α.,  για τον οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014 και προτείνει  ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές τους:

α). Τσαρδακλή Ε. Παναγιώτη   με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24791 και β). Γάκη Γ. Παναγιώτη  με 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37731 ως τακτικούς με αναπληρωματικούς τους:

γ). Βεζυργιάννη Π. Γεώργιο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26911 και δ). Καρακώστα Χ. Αιμίλιο με 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13391.

iv). Η οικονομική προσφορά της VNT AUDITING S.A. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, 

με  αριθμό  πρωτοκόλλου  4254/30-11-2015,  που  αριθμήθηκε  και  έλαβε  αύξοντα  αριθμό 

τέσσερα ( 4 ) ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ πλέον 920,00€ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό 

ποσό τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (4.920,00 € ) με τον Φ.Π.Α.,  για τον 

οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 

τους:

α).  Ιωάννης  Γ.  Ταλιόπουλος    με  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  12381  και  β).  Στέφανος  Α. 

Χατζηστεφάνου  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33501 ως τακτικούς με αναπληρωματικούς τους:

Δεν προτείνονται αναπληρωματικοί.

v). Η  οικονομική  προσφορά  της  MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.,  με αριθμό πρωτοκόλλου 4263/30-11-2015, που 

αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό πέντε ( 5) ανέρχεται στο ποσό των 5.700,00€ πλέον 

1.311,00€ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό επτά χιλιάδων έντεκα ευρώ (7.011,00 € ) με τον Φ.Π.Α., 

για τον οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές τους:

α). Πρωτογερόπουλο Δημήτριο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41421 και β). Μπούτσικο Ιωάννη  με 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 42531 ως τακτικούς.

Δεν προτείνονται αναπληρωματικοί.

.vi). Η  οικονομική  προσφορά  της  icra Διεθνής  Ελεγκτική  ΑΕΟΕΛ,  με  αριθμό 

πρωτοκόλλου 4262/30-11, που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό έξι ( 6 ) ανέρχεται στο 

ποσό των 3.000,00€ πλέον 690,00€ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό τριών χιλιάδων εξακόσια 

ενενήντα ευρώ (3.690,00 € ) με τον Φ.Π.Α., για τον οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης 

έτους 2014 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α). Βασίλειο Η. Βαρλάμη  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10261 και β). Κωτσαλάς Δ. Τριαντάφυλλος 

με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21361 ως τακτικούς με αναπληρωματικούς τους:

γ).  Κούτρα  Γρηγόριο   με  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  13601  και  δ).  Μποζίκα  Γεώργιο  με  Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 29711.

vii). Η  οικονομική  προσφορά  της  KRESTON PRIME AUDIT IKE ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με αριθμό πρωτοκόλλου 4256/30-11-2015, 
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που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό επτά ( 7 ) ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00€ 

πλέον 667€ Φ.Π.Α.,  ήτοι  συνολικό ποσό τρεις  χιλιάδες  πεντακόσια  εξήντα επτά  ευρώ 

(3.567,00€) με τον Φ.Π.Α.,  για τον οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014 και 

προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α).  Τζαβέλα  Κρίτωνα  με  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  12341  και  β).  Βισβίκη  Γεώργιο   με  Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 36831 ως τακτικούς.

Δεν προτείνονται αναπληρωματικοί

viii). Η  οικονομική  προσφορά  της  Ελληνική  Ελεγκτική  Α.Ε.,  με  αριθμό 

πρωτοκόλλου  4258/30-11-2015,  που αριθμήθηκε  και  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  οκτώ (  8  ) 

ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00€ πλέον 667€ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό τρεις χιλιάδες 

πεντακόσια εξήντα επτά  ευρώ (3.567,00€) με τον Φ.Π.Α., για τον οικονομικό έλεγχο της 

ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α). Γεώργιο Ν. Αστρινάκη  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 42721 και β). Κωνσταντίνο Β. Νικολέτο 

με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22631 ως τακτικούς με αναπληρωματικούς τους:

γ). Τσαμάκη Ανδρέα  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 και δ). Μπατσούλη Γεώργιο με Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 14001.

Κατόπιν των ανωτέρω και όπως διαφαίνεται από τις προσφορές που κατατέθηκαν οι 

εταιρείες:

1.  KRESTON PRIME AUDIT IKE ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ  &  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 4256/30-11-2015, που αριθμήθηκε  και  έλαβε 

αύξοντα αριθμό επτά ( 7 ) η Επιτροπή Αξιολόγησης & 

2. Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε., με αριθμό πρωτοκόλλου 4258/30-11-2015, που 

αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό οκτώ ( 8 )

Ισοβάθμησαν καθώς υπέβαλαν οικονομική προσφορά ιδίου ποσού ήτοι:

2.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 667,00€, ήτοι συνολικό ποσό τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα 

επτά  ευρώ (3.567,00€) με τον Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης η επιτροπή 

προέβη την 16η-12-2015  σε κλήρωση  από την οποία μεταξύ των δύο ισοβαθμούντων 

εταιρειών  αναδείχτηκε  η  εταιρεία  Ελληνική  Ελεγκτική  Α.Ε.,  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 

4258/30-11-2015, που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό οκτώ ( 8 )

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.5 

παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80  προτείνει την έγκριση του σχετικού Πρακτικού Αξιολόγησης 

των προσφορών για  τον  έλεγχο  της  οικονομικής  Χρήσης  2014 της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και 

κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80  
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1. Εγκρίνει το Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, για την 

ανάθεση  υπηρεσιών  Ορκωτών Ελεγκτών  –  Λογιστών,  για  έλεγχο  της  οικονομικής 

Χρήσης της ΔΕΥΑ Θέρμης, έτους 2014.

2. Προτείνει στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης την 

ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία  Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του 

οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2014, με ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 

όπως προτείνονται από την εταιρεία, τους:

 α). Γεώργιο Ν. Αστρινάκη  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 42721 και β). Κωνσταντίνο Β. Νικολέτο 

με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22631 ως τακτικούς με αναπληρωματικούς τους:

 γ). Τσαμάκη Ανδρέα  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 και δ). Μπατσούλη Γεώργιο με Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 14001.

3. Το  ποσό  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  την  οικονομική  προσφορά  της  Ελληνικής 

Ελεγκτικής Α.Ε. ( που είναι και η οικονομικότερη προσφορά ), ανέρχεται στο ποσό 

των 2.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. (667,00€) , ήτοι συνολικό τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

εξήντα επτά ευρώ(3.567,00€ ) με τον Φ.Π.Α

4. Ψηφίζουν την σχετική πίστωση ποσού  2.900,00€ από τον  Κ.Α.61-90-00-0003 και 

667,00€ από τον Κ.Α. 54-00-29-0023 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2015.Στον 

υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2016 υπάρχει αντίστοιχη πίστωση.

5. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

για έλεγχο και ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για έλεγχο της οικονομικής 

Χρήσης της ΔΕΥΑ Θέρμης, έτους 2014

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 194/22-12-2015

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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