
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/27-05-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 139/2021 Θέμα: «Έγκριση  Πρακτικού  για  την  επιλογή  Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης χρήσης 2020»

Στη  Θέρμη,  σήμερα  27  Μαΐου  2021  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:00  π.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 2292/21-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  του άρθρου  4  παρ.  2  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι 

(6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης
4. Δημήτριου Δημήτριος 4. Λιόλιος Αντώνιος
5. Χατζηδημητρίου Φανή 5. Παπαδάκη Αθηνά
6. Καρκαλή Μαρία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…». Ομοίως σύμφωνα 

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

της  επιχείρησης  διενεργείται  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 (Α'  

120). 2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από  

διαδικασία  υποβολής  προσφορών  που  διενεργείται  από  την  επιχείρηση,  με  κριτήριο  την  
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οικονομικότερη προσφορά. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.. 3. Η απόφαση  

του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον Συντονιστή  

της  οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  ο  οποίος  διορίζει  τους  ορκωτούς  ελεγκτές  που 

επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου».

Με  την  υπ  αριθμ.  68/2021 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  2020  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  με  κριτήριο  την 

οικονομικότερη προσφορά.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών από το οποίο 

προκύπτει ότι συμμετείχαν οι εταιρείες: 

i. ¨ΣΟΛ  CROWE¨  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ορκωτών 

Λογιστών ,με αριθμό πρωτοκόλλου 1729/19-04-2021 που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα 

αριθμό ένα ( 1 ) 

ii. KSI Greece IKE Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές  Σύμβουλοι  Επιχειρήσεων  με  αριθμό 

πρωτοκόλλου 1740/19-04-2021 που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό δύο ( 2 ) 

iii. IG AUDIT A.E., με αριθμό πρωτοκόλλου 1756/19-04-2021  που αριθμήθηκε και έλαβε 

αύξοντα αριθμό τρία ( 3 ) 

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της:

α). Τις διατάξεις του ν.4412/2016

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).Τις ανωτέρω προσφορές.

ε).Την  υπ'  αριθμό  68/2021  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης για  τον  ορισμό  της 

επιτροπής αξιολόγησης.

προέβη στο άνοιγμα των φακέλων με τα δικαιολογητικά και τις οικονομικές προσφορές με τη 

σειρά που έχουν αριθμηθεί και αφού έλεγξε αυτά κατέγραψε τα εξής:

i. Η  οικονομική  προσφορά  της  ¨ΣΟΛ  CROWE¨  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΚΩΤΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Ανώνυμη  Εταιρεία  Ορκωτών  Λογιστών  ,με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1729/19-04-2021  που 

αριθμήθηκε  και  έλαβε  αύξοντα αριθμό ένα (  1 )  ανέρχεται  στο ποσό των  2.450,00 € 

πλέον 588,00€ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 3.038.00 με τον Φ.Π.Α., για τον οικονομικό 

έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2020 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α). Τσαραμανίδη Γρηγόριο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37681 ως 1ο τακτικό με αναπληρωτή τον κ. 

Ταρτσή Βικέντιο Α.Μ. 39761 και 

β).  Ζιγκερίδη  Δημήτριο  με  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  15851 ως  2ο τακτικό  με  αναπληρωτή  τον  κ. 

Αγγέλη Γεωργιο Α.Μ. 35481  
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ii. Η  οικονομική  προσφορά  της  KSI Greece IKE Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές  Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1740/19-04-2021  που  αριθμήθηκε  και  έλαβε 

αύξοντα αριθμό δύο ( 2 ) ανέρχεται στο ποσό των  2.050,00 € πλέον 492,00€ Φ.Π.Α., 

ήτοι συνολικό ποσό 2.542,00 με τον Φ.Π.Α., για τον οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης 

έτους 2020 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α)  Νίκου  Γεώργιο  με  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  21841   ως  1ο τακτικό  με  αναπληρωτή  τον  κ. 

Σκιαδόπουλο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 43771

β) Τελιορίδης Κωνσταντίνος  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 64751 ως 2ο τακτικό με αναπληρωτή τον κ. 

Φανουργιάκη Θεόδωρο ΑΜ ΣΟΕΛ 47511 

iii. Η οικονομική προσφορά της  IG AUDIT A.E., με αριθμό πρωτοκόλλου 1756/19-04-2021 

που αριθμήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό τρία ( 3 ) ανέρχεται στο ποσό των 2.090,00 € 

πλέον 501,60€ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 2.591,60 με τον Φ.Π.Α., για τον οικονομικό 

έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2020 και προτείνει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους:

α) Κωτσαλάς Τριαντάφυλλος  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21361  ως 1ο τακτικό με αναπληρωτή τον κ. 

Πετρόπουλο Γεώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 35021

β) Καβελάρης Πάνος  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27991 ως 2ο τακτικό με αναπληρωτή τον κ. Μποζίκα 

Γεώργιο ΑΜ ΣΟΕΛ 29711

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

η εταιρεία  KSI Greece IKE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με αριθμό 

πρωτοκόλλου  1740/19-04-2021  που  αριθμήθηκε  και  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  δύο  (  2  ), 

αναδείχθηκε  ως  η  εταιρεία  με  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά 

(χαμηλότερη τιμή) η οποία ταυτόχρονα τηρεί και τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1069/80. 

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 2020 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  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

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 2020.

2. Προτείνει στο  Γενικό  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  την 

ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία  KSI Greece IKE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων. για τη διενέργεια του οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2020, με 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές όπως προτείνονται από την εταιρεία, τους:
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α)  Νίκου  Γεώργιο  με  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  21841   ως  1ο τακτικό  με  αναπληρωτή  τον  κ. 

Σκιαδόπουλο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 43771

β) Τελιορίδης Κωνσταντίνος  με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 64751 ως 2ο τακτικό με αναπληρωτή τον κ. 

Φανουργιάκη Θεόδωρο ΑΜ ΣΟΕΛ 47511 

3. Το ποσό ανάθεσης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της KSI Greece IKE, ανέρχεται 

στο ποσό των 2.050,00 € πλέον 492,00€ (Φ.Π.Α. 24%), ήτοι συνολικό ποσό 2.542,00 με 

Φ.Π.Α., για τον οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2020, 

4. Στον προϋπολογισμό  έτους  2021 και  στους  Κ.Α. 64-01-01-0011 & Κ.Α.  54-02-02-0623, 

υπάρχει εγγεγραμμένη αντίστοιχη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής 

δαπάνης. 

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 2020.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14, απόφαση 139/27-05-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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