
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/09-11-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 105/2016 Θέμα: «Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την 

υποβολή  κλειστών  προσφορών  προκειμένου  να  επιλεγούν 

Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές  για  οικονομικό  έλεγχο  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2015 και έτους 2016».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  9 

Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη 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. 4109/03-11-2016 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Ευθυμιάδης  Ιωάννης  (προσήλθε  κατά  τη 

συζήτηση  του  8ου θέματος  της  ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Λεμονάκη Χρυσούλα
7. 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 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «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  
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 
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διαδικασία επιλογής-ορισμού ορκωτών λογιστών προκειμένου με σκοπό τον τακτικό διαχειριστικό 
έλεγχο.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών σχέδιο 
πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  Ορκωτών  Ελεγκτών  –
Λογιστών χρήσης 2015 &  2016 ενδεικτικής συνολικής δαπάνης 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.  ήτοι 
3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ανά έτος το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 & 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας
υπόψη:

1)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  18  του  Ν.1069/80  (  ΦΕΚ  191  /  Α’  /  1980  ),  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης.
4) Την υπ' αριθμό … / 2016 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 
Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών 

Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για έλεγχο των οικονομικών χρήσεων της ΔΕΥΑΘ, έτους 
2015 & 2016:

1)  Δικαιούχοι  συμμετοχής  θα  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.

2) Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 και 
χρήσης 2016 της ΔΕΥΑ Θέρμης  του Δήμου Θέρμης, από δύο ( 2 ) Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές.

3) Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Θέρμης ( Μακρυγιάννη 15Α,
Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης ).
4)  Το  τελικό  παραδοτέο  αποτέλεσμα  του  ελέγχου,  θα  είναι  η  παράδοση  έκθεσης  του 

διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 και 2016, υπογεγραμμένη από τους δύο ( 2 ) Ελεγκτές 
που θα διενεργήσουν τον  διαχειριστικό έλεγχο.

Α) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
α)  Αίτηση  στην  οποία  οι  ενδιαφερόμενες  Εταιρίες  ή  Κοινοπραξίες  θα  αναφέρουν  την 

πρόθεσή  τους  για  συμμετοχή  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  καθώς  και  τα 
ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο ( 2 ) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη 
διενέργεια του ελέγχου.

β) Οικονομική Προσφορά.
γ)Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η 

τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
Β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. 

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Θέρμης 
στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 15Α , Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, έως και 
την  16η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα η 14:00.

Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα, ασχέτως 
ημερομηνίας αποστολής, δε θα δε θα γίνεται δεκτή από τη ΔΕΥΑΘ.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος  να  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  στον 
πίνακα  ανακοινώσεων  της  Επιχείρησης  και  να  αποσταλεί  (  από  τη  ΔΕΥΑΘ  )  με  μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (  info @ soe l .  gr  ) για 
ενημέρωση των μελών του.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής 
προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται με την ως άνω …/2016 ΑΔΣ.

1) Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2)Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  τον  έλεγχο  νομιμότητας  και  τον  ορισμό  με 
απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  των  Ορκωτών  Ελεγκτών 
Λογιστών, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει 
μετά την παράδοση στη ΔΕΥΑ Θέρμης της έκθεσης του ελέγχου των χρήσεων 2015 και 2016 
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αντίστοιχα, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τον έλεγχο από της Υπηρεσία Επιτρόπου ( σε 
περίπτωση που απαιτηθεί, από το ποσό της σύμβασης ).

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει την εισήγηση για πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2015 και 2016 ( ως ανωτέρω ) 
και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος  να  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  στον 
πίνακα  ανακοινώσεων  της  Επιχείρησης  και  να  αποσταλεί  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( info@soel.gr ) για ενημέρωση των 
μελών του.

3. Ως καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2016 και 
ώρα η 14:00. Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και 
ώρα, ασχέτως ημερομηνίας αποστολής, δε θα γίνεται δεκτή από τη ΔΕΥΑΘ.   

4. Ορίζονται,  ως  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Προσφορών,  οι  κ.  Καραουλάνης  Δημήτριος 
Αντιπρόεδρος  του  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑΘ  ως  Πρόεδρος  της  Επιτροπής,  η  κ.  Κωστίκα  Μαρία 
Διευθύντρια  Οικονομικής  &  Διοικητικής  Υπηρεσίας  και  η  κ.  Καραμβαλάση  Γεωργία 
Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος, ως μέλη της Επιτροπής.

5. Η ενδεικτική δαπάνη των εργασιών προϋπολογίζεται σε 6.000,00€ πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. (3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο χρήσης 2015 και 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
για τον έλεγχο χρήσης 2016) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-01-01-0011 & Κ.Α. 54-02-02-
0623,  προϋπολογισμού  έτους  2016  κατά  2.100,00€  &  504,00€  αντίστοιχα  και  τον 
προϋπολογισμό έτους 2017 με το υπόλοιπο του ποσού. Στην περίπτωση που οι εργασίες δεν 
ολοκληρωθούν εντός του έτους 2016 θα προβλεφθεί πίστωση του συνολικού ποσού στον 
υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2017.
    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 105/09-11-2016
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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