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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2

ης
  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 09/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI:  Εκλογής Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. της χρήσης 

2020. 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 
την αριθ. 356/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 
τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 
άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (11) μελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν  (08) συνολικά τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαμπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουμανής Γεώργιος                                         
7. Λαμπρινίδης Λάμπρος 
8. Στάμος Βασίλειος 

   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ.: «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – 
Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. της χρήσης 2020».                              

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι στο άρθρο 18 του Ν. 1069/80, το οποίο αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 αναφέρεται ότι 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).  
Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία υποβολής 
προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.  
Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.  
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 της 
προηγούμενης παραγράφου. 
 
Επίσης, στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του π.δ. 226/1992 (Α΄120), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3919/2011 (Α΄32) και ισχύει από 3.7.2011, ορίζεται ότι:  
«Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, ιδίως βάσει 
των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Οι νόμιμοι 
ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία μπορούν να αναρτούν ενδεικτικές ωριαίες τιμές και τα κριτήρια εφαρμογής τους  
στο διαδικτυακό τους τόπο».  
 
Ακόμη, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και ανάπτυξης επαρκούς ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία 
επιλογής ορκωτού, περί της ακολουθούμενης διαδικασίας ορισμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη διενέργεια 
οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου στις Δ.Ε.Υ.Α., κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
(Σ.Ο.Ε.Λ.) πρόσκληση για την υποβολή κλειστών προσφορών για την παροχή της υπόψη υπηρεσίας.  
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Στην πρόσκληση θα αναφέρονται το αντικείμενο της υπηρεσίας, τα τελικά παραδοτέα, το κριτήριο ανάθεσης, τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 
προϋπόθεση κρίνει η αναθέτουσα αρχή. 
Εν συνεχεία η επιχείρηση θα επιλέγει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ενώ ο φάκελος της διαδικασίας επιλογής θα 
διαβιβάζεται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να διοριστούν με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, που θα ασκήσουν διαχειριστικό έλεγχο. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσία του θέματος ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τη συντασσόμενη Τεχνική Έκθεση. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη απόφασης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις που αναφέρονται σ’  αυτή και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,  καθώς επίσης και την με 
αριθμ. 00103/05-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:ΨΕΨΡΟΕΥΣ-53Ω), μετά από ψηφοφορία   
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας διενέργεια τακτικού οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το έτος 2020 ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά σε συνδυασμό με την εμπειρία 
ελέγχου σε Δ.Ε.Υ.Α. και τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου. 

2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστών προσφορών 
για την παροχή υπηρεσίας διενέργειας τακτικού οικονομικού ελέγχου χρήσης 2020, η οποία θα αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα κοινοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στην πρόσκληση θα αναφέρονται το αντικείμενο της υπηρεσίας, τα τελικά 
παραδοτέα, το κριτήριο ανάθεσης, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής των 
προσφορών, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη προϋπόθεση. 

3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-00-0004 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιχείρησης για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Το μέλος κ. Στάμος Βασίλειος καταψηφίζει το θέμα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 09/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   11-02-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
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