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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 19/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI:  Έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.            
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 
 
Στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) σήµερα 10 Φεβρουαρίου 2021 ηµέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.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. 
∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 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 ενδέκατο θέµα της ηµερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την 
παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 328 του               
Ν. 4412/2016».                              
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα αναφέρει ότι η ∆.ΕΥ.Α.Θ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του        
Ν. 4412/2016, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της, µέχρι 31-12-2021, προτίθεται να προβεί στην επιλογή 
συνεργάτη για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών.  
Στη συνέχεια αναφέρει ότι στην επιχείρηση δεν υπάρχει επαρκώς στελεχωµένη Οικονοµική Υπηρεσία, λόγω της 
έλλειψης µονίµου προσωπικού.  
Σύµφωνα µε τον ΟΕΥ της  ∆.Ε.Υ.Α.Θ. υπάρχει  1 (µία) κενή  οργανική θέση ΠΕ Οικονοµολόγου, , µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται ουσιαστικά κενά και προβλήµατα ως προς την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.  
Η κενή αυτή οργανική θέση δεν µπόρεσε να καλυφθεί λόγω των µέτρων που ισχύουν για την αντιµετώπιση της 
δηµοσιονοµικής κατάστασης στη χώρα, µεταξύ αυτών και ο περιορισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους 
ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών. 
Η Υπηρεσία έχει προβεί στον έγκαιρο και ορθό προγραµµατισµό των υπηρεσιακών αναγκών της, υποβάλλοντας 
αιτήµατα για την κάλυψη των θέσεων αυτών προς το Υπουργείο Εσωτερικών µε τις Αποφάσεις  

1. 66/2018 περί προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθµόν 25/10703/16-12-16 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε Α.∆.Α. 7ΤΛ1ΟΕΥΣ-645,  

2. 140/2019 περί «Προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα και 
υποβολή σχετικού αιτήµατος» µε Α.∆.Α. Ω2Λ9ΟΕΥΣ-Υ∆Ο   

3. 141/2019 περί «Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020» µε Α.∆.Α. 
ΩΠ8ΩΟΕΥΣ-∆8Ψ  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΘ. 

4. 101/2020 περί «Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021» µε Α.∆.Α. 
ΨΛ4ΑΟΕΥΣ-ΜΟΗ. 
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Μέχρι την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης, η Επιχείρηση θα 
πρέπει να εξασφαλίσει την οµαλή της λειτουργία µε την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των παρακάτω 
περιγραφόµενων εργασιών: 

� Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και παρακολούθηση της σωστής εφαρµογής του όλου λογιστικού 
συστήµατος της επιχείρησης, έχοντας την εποπτεία - επίβλεψη αυτού. 

� Ορθή τήρηση των προβλεπόµενων από τον νόµο λογιστικών βιβλίων, µε µηχανογραφικό τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η εµπρόθεσµη καταχώρηση των στοιχείων και ενηµέρωσή τους.  

� Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στην επιχείρηση σε θέµατα λογιστικά, φορολογικά, και εργατικής 
νοµοθεσίας. 

� Κατάρτιση και υπογραφή των οικονοµικών καταστάσεων της Επιχείρησης.  

� Πολυεπίπεδη συνεργασία µε τους Ορκωτούς Ελεγκτές τόσο κατά τη διάρκεια του έτους όσο και κατά το 
στάδιο του τακτικού ελέγχου της Επιχείρησης. 

� Εφαρµογή των Ε.Λ.Π. στην έκταση που ορίζεται από την σχετική νοµοθεσία.  

� Εφαρµογή του κυκλώµατος της λογιστικής αποθήκης και περιοδική σύγκριση των λογιστικών υπολοίπων 
µε το υπόλοιπο της φυσικής απογραφής (θα διενεργείται από τον αποθηκάριο της Επιχείρησης.   

� Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή, κατά περίπτωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή στο σύστηµα των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών TaxisNet των κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων της «Επιχείρησης». Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. και παρακρατούµενων φόρων, τις ετήσιες φορολογικές 
δηλώσεις εισοδήµατος, τις περιοδικές και οριστικές δηλώσεις των παρακρατούµενων φόρων κ.λ.π.  

� Κάλυψη και διεκπεραίωση όλων  των υποχρεώσεων της «Επιχείρησης» που απορρέουν από την 
απασχόληση των εργαζοµένων και την συναφή µε αυτή εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία, όπως 
προσλήψεις, απολύσεις, υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συµβάσεων στον Ο.Α.Ε.∆ και 
στην επιθεώρηση εργασίας .  

� Υποβολή στο µητρώο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ή µέσω Taxisnet  κάθε είδους µεταβολών της «Επιχείρησης» 
όταν και εφόσον χρειαστεί.  

� Σύνταξη και υποβολή  των προβλεπόµενων από τις σχετικές διατάξεις νόµων, καταστάσεων ηλεκτρονικά ή 
χειρόγραφα, όπως: Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιµολογίων, Οριστικές καταστάσεις αµοιβών Μισθωτών 
Υπηρεσιών, Αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών, Αµοιβών εξ Εµπορικών Επιχειρήσεων που προβλέπει ο 
Ν.3842/10. 

� Παροχή  γραπτά ή προφορικά, σε τακτά διαστήµατα, σύµφωνα µε την πληροφόρηση που θα αντλείται από 
τα λογιστικά βιβλία, ενηµέρωσης για την εξέλιξη των οικονοµικών στοιχείων, όπως έσοδα - έξοδα και 
έγκαιρα τις πληρωτέες υποχρεώσεις φόρων, εισφορών, κ.λ.π. ώστε να είναι δυνατή η εµπρόθεσµη 
πληρωµή των φόρων µε ευθύνη και ενέργεια της «επιχείρησης» µε τον εκάστοτε ισχύοντα τρόπο. 

 
Οι περιγραφόµενες εργασίες αφορούν συνεχόµενη παροχή εξειδικευµένων λογιστικών υπηρεσιών µε εργασίες που 
αφορούν είτε ενιαία περίοδο, είτε τριµηνιαία, είτε ετήσια και αφορούν τους µήνες από Ιανουάριο έως και ∆εκέµβριο 
του έτους 2021 ανεξάρτητα από τον χρόνο που υπάρχει υποχρέωση από τον νόµο να εκτελεστούν. 
Η υπηρεσία που θα παρασχεθεί καθορίζεται σε 10 ώρες εβδοµαδιαία, δηλαδή σε 10 Χ 45 εβδοµάδες = 450 ώρες 
ετήσια. 
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται σε δέκα οχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. και αναλύεται 
ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπηρεσίες λογιστικής ΩΡΑ 450 40,00 18.000,00 
            
            
            
  ΣΥΝΟΛΟ       18.000,00 

 
∆εδοµένου ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας του θέµατος ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α., αυτή µπορεί να εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. µε την µε αριθµ. πρωτ. 141/26-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
κάλεσε τον  κ. Γιαννέρη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου λογιστή φοροτεχνικό να υποβάλει οικονοµική προσφορά. 
Ο κ. Γιαννέρης κατέθεσε οικονοµική προσφορά (αριθµ. πρωτ. 215/28-01-2021) για το ποσό των  18.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. αναλυόµενο σε 450 ώρες Χ 40,00 € ανά ώρα, η οποία καλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της αναφερόµενης 
υπηρεσίας στον  κ. Γιαννέρη Αθανάσιο  έναντι του ποσού των 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  
 
Παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις  
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς επίσης την µε 
αριθµ. 00082/26-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: Ω1Ε6ΟΕΥΣ-7Μ5) και τα δικαιολογητικά που 
ζητήθηκαν και κατατέθηκαν από τον προσφέροντα και είναι πλήρη, 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 «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών», στον                        
κ. Γιαννέρη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, µε ΑΦΜ 129284734, ∆ΟΥ Καβάλας και στοιχεία επικοινωνίας: 
∆/νση Κ. Παλαµά 12 Καβάλα, τηλ. 2510 222318, έναντι του ποσού των 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., µέχρι 
31-12-2021.  

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 
∆.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-00-0006 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισµού εξόδων της 
Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2021. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύµβασης.  
 
Το µέλος κ. Στάµος Βασίλειος καταψηφίζει το θέµα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 19/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
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