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    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 
 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  ∆.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Λιµένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της µε αριθµό 5/22-04-2021 τακτικής, µέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 
 
 

Αρ. Απόφασης 68/2021 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού για την 

επιλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών του 
ελέγχου της χρήσης 2020». 

                       
Στο Λιµένα Θάσου σήµερα στις 22 του µηνός Απριλίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη 

και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 

την υπ’  αριθµ. 1369/08-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, 

που επιδόθηκε σε όλους τους συµβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο (e-mail), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

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). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό µέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος δήλωσε  κώλυµα συµµετοχής στην παρούσα 

συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωµατικό µέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία, τουλάχιστον ½ των µελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-

2020), γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  µελών στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν επτά (7) µέλη και το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουµανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – 

Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαµπρινίδης Λάµπρος – Τσένης Γεώργιος – Τσολάκης Σταύρος 
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Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαµπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάµος 

Βασίλειος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωµα ψήφου η Γενική ∆ιευθύντρια της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το δέκατο τέταρτο (14ο) τακτικό θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης  αναφέρει ότι µε την  9/2021 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές  για την εκτέλεση της υπηρεσίας διενέργειας τακτικού οικονοµικού ελέγχου από 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στην Επιχείρηση 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 ∆.Ε.Υ.Α. και τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Θ. εξέδωσε  την µε αρ. πρωτ. 680/04-02-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υποβολή κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσίας διενέργειας τακτικού οικονοµικού ελέγχου 

χρήσης 2020, η οποία αναρτήθηκε  στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και κοινοποιήθηκε µε 

ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Στις 23/03/2021 και ώρα 13.00 µ.µ., συνεδρίασε η επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων γενικών υπηρεσιών και προµηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η 

οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 182/2020  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και προχώρησε 

στην αποσφράγιση των φακέλων των 3 οικονοµικών φορέων που κατέθεσαν σφραγισµένους φακέλους 

προσφορών.  

Κατόπιν του αποτελέσµατος της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών και των δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, η επιτροπή διαβίβασε το πρακτικό που συντάχθηκε προς το ∆ιοικητικό συµβούλιο για 

την έγκρισή του, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

∆.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                        Θάσος,  23/03/2021 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 Αριθµ. πρωτ. 1122 

 

Στη Θάσο και στο κτίριο διοίκησης, σήµερα στις 23 του µήνα Μαρτίου του έτους 2021 ηµέρα της 

εβδοµάδας Τρίτη  και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων γενικών υπηρεσιών και προµηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) η 

οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 182/2020  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκειµένου να 

προβεί στο άνοιγµα των φακέλων των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού – Ελεγκτή – 

Λογιστή, για τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής χρήσης της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2020 . 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, ήταν παρόντες: 

1. Μπουδούρη Αικατερίνη, ∆Ε ∆ιοικητικού, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Σαλονικιός Χαράλαµπος, Τεχνίτης Υδραυλικός, τακτικό µέλος της Επιτροπής 

3. Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ∆Ε ∆ιοικητικού, αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 
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 Ακολούθως η Επιτροπή παρέλαβε τους  φακέλους εµπρόθεσµα µε τις προσφορές των εξής 

συµµετεχόντων: 

1. KSI GREECE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συµβούλων 

Επιχειρήσεων. αρ. πρωτ. 791/03-03-2021, ποσού 2.970,00€ πλέον ΦΠΑ.  

2. IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E. αρ. πρωτ. 841/05-03-2021, ποσού 2.900,00€ 

πλέον ΦΠΑ.  

3. PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ, αρ. πρωτ. 870/09-03-2021, ποσού 3.750,00€ πλέον ΦΠΑ.  

 

Στη συνέχεια προέβη στο άνοιγµα των φακέλων και έλεγξε τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην µε αριθµ. πρωτ. 680/24-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ∆ΕΥΑΘ. 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως όλοι οι φάκελοι που κατατέθηκαν από τις πιο πάνω εταιρίες είναι 

πλήρεις και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά σε ισχύ και σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκληση. : 

 

1. Η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά κατατέθηκε από την εταιρία IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E. µαζί µε τα εξής ζητούµενα δικαιολογητικά: 

 

• Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ 

• Αντίγραφο ποινικού µητρώου του Σύµβουλου – ∆ιαχειριστή της εταιρίας.  

• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης 

Επιπλέον κατατέθηκε πλήθος βεβαιώσεων εργασιακής εµπειρίας σε ∆ΕΥΑ ανά την επικράτεια.   

 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη: 

 

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

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 3β, του άρθρου 8, του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/2011).  

γ) Το µε αριθµ. πρωτ. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης, Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης. 

δ) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

ε) Την υπ’ αριθµ. 09/2021 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. (Α∆Α: 6613ΟΕΥΣ-ΣΑΕ) 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

λαµβάνοντας υπ όψιν το άρθρο 4 της πρόσκλησης σχετικά µε το χρόνο διενέργειας του ελέγχου και το 

χρόνο  παράδοσης της έκθεσης του  ελέγχου, το άρθρο 3 σχετικά µε τον τόπο διενέργειας του ελέγχου, 

το άρθρο  6 σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και το άρθρο 8 το οποίο αναφέρει ότι η επιλογή θα 

γίνει σύµφωνα µε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά σε συνδυασµό µε την εµπειρία ελέγχου 

σε ∆ΕΥΑ και τον χρόνο διενέργειάς του, υπέρ της ανάθεσης στην ελεγκτική εταιρεία IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E., µε ΑΦΜ 800855643, ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.  Σύµφωνα µε την προσφορά 

της, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που θα διεξάγουν τον οικονοµικό έλεγχο της χρήσης 2020, όπως 

προτείνονται από την εταιρεία είναι οι : Κωτσαλάς Τριαντάφυλλος  µε Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 21361   και 

Καβελάρης Πάνος  µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27991 ως Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές  µε 
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αναπληρωµατικούς τους  Πετρόπουλο Γεώργιο   µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021  και Μποζίκα Γεώργιο  µε Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 29711.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρακαλούµε για τη λήψη της απαιτούµενης απόφασης. 
 

Οι  Σύµβουλοι εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέµατος. 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Υπέρ ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα µέλη 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 

του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει το µε αριθµ. πρωτ. 1122/23-03-2021 

Πρακτικό της Επιτροπής. 

2. Επιλέγει την ελεγκτική εταιρεία IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. µε στοιχεία επικοινωνίας: ∆/νση Λ. Κηφισίας 294, Χαλάνδρι , τηλ.: 

213 0445153 και ΑΦΜ 800855643, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για τη διενέργεια του οικονοµικού 

ελέγχου της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2020 από τους ορκωτούς ελεγκτές όπως προτείνονται από την 

εταιρεία ως εξής: 

Τακτικοί: Κωτσαλάς Τριαντάφυλλος µε Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 21361 και Καβελλάρης Πάνος µε Α.Μ.  

Σ.Ο.Ε.Λ. 27991 και 

Αναπληρωµατικοί:  Πετρόπουλος Γεώργιος µε Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 και Μποζίκας Γεώργιος µε 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 29711 έναντι  του ποσού των 2.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιχείρησης κ. 

Μανίτσα Κωνσταντίνο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

4. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τον διορισµό των ορκωτών ελεγκτών που 

έχουν επιλεγεί µε την παρούσα απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 

4483/2017, όπως ισχύουν.    

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 68/2021    
 
 
                                                           
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουµανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαµπρινίδης Λάµπρος 
                                                                                           Τσένης Γεώργιος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
        Ακριβές  Απόσπασµα                                           
          Θάσος   23-04-2021                                                  
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Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                              
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