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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 30ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
  Στη Θήβα σήμερα, 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 
(Σύσταση - Αντικείμενο) και άρθρου 4 (Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου. Απαρτία και λήψις αποφάσεων) του Ν.1069/1980 
(Α’191), β) του άρθρου 67 (Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων 
των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου) του Ν. 4830/2021 (Α’169), γ) της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 429/12-03-2020 (Β’850), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’1704), δ) της με αριθμό 643 Α.Π. 69472/24-09-
2021 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, συνήλθε σε ειδική έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 
σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 3227/11-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. αφού αυτή επιδόθηκε σε 
κάθε μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95, παρ. 4, του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α') και του αρθ. 4, παρ. 2, του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’191/23-08-1980) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα μελών (11) μελών συμμετείχαν επτά (7) δηλαδή: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Πρόεδρος 1. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τακτικό μέλος 
2. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Αντιπρόεδρος 2. ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τακτικό μέλος 
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Τακτικό μέλος 3. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τακτικό μέλος 
4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Τακτικό μέλος 4. ΛΟΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τακτικό μέλος 
5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τακτικό μέλος 5. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ  Τακτικό μέλος 
6. ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρ. μέλος 6. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Τακτικό μέλος 
7. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αναπληρ. μέλος   

   
  Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής κ. Σωτήριος Ράπτης, η νομική σύμβουλος κ. 
Αικατερίνη Σπουρλή, και ο γραμματέας Δ.Σ. κ. Συμεών Δημόπουλος. 
  Ο κ. Νίκας Παναγιώτης αναπλήρωσε τον κ. Πετεινάρη Πέτρο και ο κ. Κεφαλάς Ευστάθιος αναπλήρωσε τον κ. Πέτρου 
Δημήτριο. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη: 
 
1. Το με αριθ. πρωτ. 3186/09-11-2021 πρωτογενές-τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009517383/11-11-2021) της 

Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο: 
1.1. Η ΔΕΥΑΘ ως υπεύθυνος φορέας για την ύδρευση και αποχέτευση των περιοχών αρμοδιότητάς της, έχει υποχρέωση 

να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Συνεπώς, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του Ν. 1069/80, απαιτείται να γίνεται τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης, ο 
οποίος ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών 
Ελεγκτών της παρ 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 και διορίζονται από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

1.2. Για τους ανωτέρω λόγους, η Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. συνέταξε την με αριθ. 6/2021 
μελέτη και εισηγείται την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις 
Χρήσεις 2020 & 2021 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές», στα πλαίσια που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα 
σχετική νομοθεσία. 

 
2. Τα στοιχεία της με αύξ. αριθ. 6/2021 θεωρημένης μελέτης σύμβασης γενικής υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής: 
2.1. Τίτλος μελέτης: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις Χρήσεις 2020 & 2021 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές 

- Λογιστές». 
2.2. Ο κωδικός CPV βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008) είναι: 

79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες. 
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2.3. Σκοπιμότητα της παροχής υπηρεσίας: Η υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε 
η Επιχείρηση να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα σύμφωνα 
με το άρθρο 18 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 (Διαχειριστικός Έλεγχος) του Ν. 4483/17 
(ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α'):  

2.3.1. 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). 

2.3.2. 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.. 

2.3.3. 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. 

2.4. Βάση των ανωτέρω και σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των ΔΕΥΑ (Ν. 1069/80), όπως ισχύει, η αρμοδιότητα 
διορισμού των ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο ανήκει στον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

2.5. Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης της ΔΕΥΑΘ για τις χρήσεις 
των ετών 2020 & 2021. Στο πλαίσιο του ελέγχου γίνεται ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων σε εφαρμογή 
των αρχών και των κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, οι οποίες 
συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και αποβλέπει στην διακρίβωση κατά πόσον 
οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της επιχείρησης κατά την 
ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού της και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο. 
Επίσης ελέγχεται αν εφαρμόστηκε ορθά το λογιστικό σχέδιο και αν τηρήθηκαν οι διατάξεις οι οποίες αφορούν το 
οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των ΔΕΥΑ, με εξέταση των τηρουμένων βιβλίων και των 
αναγκαίων νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων. 

2.6. Χαρακτηρισμός της απαιτούμενης σύμβασης υλοποίησης: Το Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:  
2.6.1. Θα καλύψει την άσκηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΘ του αρθ. 230 «Ύδωρ» του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», συνεπώς η ΔΕΥΑΘ είναι αναθέτων φορέας και η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του βιβλίου ΙΙ του ιδίου νόμου.  

2.6.2. Αφορά δε παροχή γενικής υπηρεσίας και η απαιτούμενη σύμβαση για την υλοποίησή του, χαρακτηρίζεται 
ως σύμβαση γενικής υπηρεσίας σε εφαρμογή του αρθ. 2, παρ. 1, περιπτ. 9β, του Ν. 4412/2016. 

2.7. Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται συνολικά για οκτώ (8) μήνες, 
με δικαίωμα παράτασης - εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία - και θα 
αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

2.8. Αξία σύμβασης και χρηματοδότηση: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την υλοποίηση της εν λόγω γενικής 

υπηρεσίας είναι 7.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 1.680,00 € και η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 8.680,00 € 
και θα καλυφθεί με ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΘ, από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2021 και 2022 
ως εξής: 
2.8.1. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 
2021. 

2.8.2. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας  εντός του έτους 
2022. 

 
3. Τις διατάξεις του νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 

Α’191/23-08-1980) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: 
3.1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 

διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις 
του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α’ 87). (Άρθρο 1 παρ. 1). Οι Δ.Ε.Υ.Α., 
εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για την ύδρευση και την αποχέτευση (Άρθρο 1 παρ. 3.) 

3.2. 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. (Άρθρο 5 παρ. 1) 

3.3. Οι μελέτες, τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων 
ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την 
υλοποίηση, την έγκριση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις 
προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης τους και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες. (Άρθρο 5 παρ. 2στ & Άρθρο 
22 παρ.1. και παρ.2.). Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης. (Άρθρο 5, παρ. 4) 

 
4. Τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς 

όπως η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., κάτω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-
2021 και ειδικότερα:  
4.1. Το άρθρο 326 «Επιλογή των διαδικασιών» (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 126 του Ν. 4782/2021), σύμφωνα 

με το οποίο: Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 περί επιλογής των διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης, και στις 
διαδικασίες των άρθρων 327 περί συνοπτικού διαγωνισμού, 327 Α περί δημόσιων συμβάσεων ήσσονος αξίας και 
328 περί απευθείας ανάθεσης. 

4.2. Το άρθ. 2 «Ορισμοί», παρ. 1, υποπαράγρ. 31, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 1 του Ν. 
4782/2021), σύμφωνα με το οποίο: Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς 
εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο πλαίσιο 
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της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής 
τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328. 

4.3. Το άρθρο 328 «Απευθείας ανάθεση» (όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 128 του Ν. 4782/2021), σύμφωνα με το 
οποίο: 

4.3.1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ (παρ. 1) 

4.3.2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται 
η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό. (παρ. 2) 

4.3.3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής 
και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά. (παρ. 3) 

4.3.4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και 
το άρθρο 260. Η παράλειψη δημοσίευσης καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Η απόφαση ανάθεσης 
περιέχει κατ’ ελάχιστο: (παρ. 4) 
▪ Την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα. 
▪ Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της. 
▪ Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η Σύμβαση. 
▪ Κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας. 

4.4. Το άρθρο 6 του Ν. 4782/2021 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση 
του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τεύχος Α') 
κατά μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 & 3 του αρθ. 38 του Ν. 4412/2016, με έναρξη ισχύος από τη δημοσίευσή 
του. 

4.5. Το άρθρο 330 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» (όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 130 του Ν. 4782/2021), 
σύμφωνα με το οποίο: Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (παρ. 3). 
 

5. Το αρ. 1 και τις  διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από 
αναθέτοντες φορείς όπως η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ειδικότερα: 
5.1. Το άρθρο 334 «Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία», του βιβλίου ΙΙ σύμφωνα με το οποίο: Κατά την 

εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), β) 

συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β’ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221), γ) οι όροι 

της σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
5.2. Την παρ. 6 του αρ. 1, σύμφωνα με την οποία: Οι διατάξεις των άρθρων 200 έως 220 εφαρμόζονται στην εκτέλεση 

συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α' … και β' (συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338) της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις … 

του Μέρους Β' του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338). 
  
6. Επιπλέον, τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), για τις οποίες ρητά ορίζεται η ισχύς τους για συμβάσεις 
του βιβλίου ΙΙ ή παραπέμπει σ’ αυτές το Βιβλίο ΙΙ. 
 

7. Τις διατάξεις για την οικονομική διαχείριση στις Δ.Ε.Υ.Α.: 
7.1. Του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

(ΦΕΚ Α’191/23-8-1980) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’107/31-07-2017) άρθρο 
17 παρ.1 και άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε, σύμφωνα με τα οποία η οικονομική διαχείριση εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται 
επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και το Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό 
και τις επιμέρους τροποποιήσεις του. Η επιχείρηση έχει ιδίαν ταμιακή υπηρεσία, διατάκτης δε των δαπανών αυτής 
είναι ο Γενικός Διευθυντής εν συμπράξει μετά του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή 
οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, εκτός των περιπτώσεων της παρ. στ του Αρθ. 5 του Ν. 1069/80 στις οποίες 
διατάκτης καθίσταται το Δ.Σ.. 

7.2. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143/28-06-2014). 

7.3. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’145/05-08-2016) όπως ισχύει. 
7.4. Του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

Α’114/15-06-1959). 
7.5. Της εγκυκλίου του Υπ. Οικ. 131576 ΕΞ 2020/18-11-2020  «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση 

πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΩΣ0ΥΗ-ΩΒΩ/18-11-2020).». 
7.6. Του N. 4555/18 (ΦΕΚ Α’133/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ….». 

 
8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 (6η τροποποίηση προϋπολογισμού, απόφαση ΔΣ 199/29-

10-2021 ΑΔΑ: Ψ8ΠΙΟΡΤΘ-ΟΤ0) στον οποίο αναγράφεται πίστωση ως εξής:  
8.1. Ποσό 3.500,00 € στον κωδικό: 61.90.0001 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Κλείσιμο Χρήσης 2020 & 2021». 
8.2. Ποσό 241.647,47 € στον κωδικό: 54.00.2924 «ΦΠΑ δαπανών-εξόδων λογαριασμών ομάδων 6 & 8, 24%». 

 
9. Τη με αύξ. αριθ. 136 και αριθ. πρωτ. 3211/11-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009517571/11-

11-2021 & ΑΔΑ: ΨΥΒ2ΟΡΤΘ-ΧΦΜ) του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το με αρ. πρωτ. 
3186/09-11-2021 πρωτογενές-τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009517383/11-11-2021) της Δ/νσης Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και η σχετική δαπάνη, δεσμεύεται και διατίθεται πίστωση συνολικού ποσού 8.680,00 €, 
ως εξής: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_II
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9.1. Ποσό 3.500,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.90.0001 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Κλείσιμο Χρήσης 
2020 & 2021», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 
2021, για την υλοποίηση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας εντός του έτους 2021. 

9.2. Ποσό 840,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.2924 «ΦΠΑ δαπανών-εξόδων λογαριασμών ομάδων 6 & 

8, 24%», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2021, 
για την υλοποίηση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας εντός του έτους 2021. 

9.3. Ποσό 3.500,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.90.0002 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Κλείσιμο Χρήσης 
2020 & 2021», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 
2022, για την υλοποίηση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας εντός του έτους 2022. 

9.4. Ποσό 840,00 €, σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.2924 «ΦΠΑ δαπανών-εξόδων λογαριασμών ομάδων 6 & 
8, 24%», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2022, 
για την υλοποίηση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας εντός του έτους 2022. 

 
10. Τις ειδικές διατάξεις για την γενική υπηρεσία του θέματος: 

10.1. Του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4483/17 
(ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α'), σύμφωνα με το οποίο:  
10.1.1. 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). 

10.1.2. 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. 

10.1.3. 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. 

10.2. Του Ν. 4449/17 (ΦΕΚ 7/24-01-2017 τεύχος Α') «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.». 
 

11. Τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
 
Θέτει υπόψη του ΔΣ τα σχετικά έγγραφα και 
 
 

Εισηγείται 
 

 
1. Την παραλαβή της με αριθ. 6/2021 θεωρημένης μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: 

«Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις χρήσεις 2020 & 2021 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές», με 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης 7.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 1.680,00 € και συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 
8.680,00 €. 
 

2. Την επιβεβαίωση διενέργειας της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις χρήσεις 2020 & 2021 
της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές», σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3186/09-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα 
(ΑΔΑΜ: 21REQ009517383/11-11-2021) και τη με α.α. 6/2021 σχετική μελέτη της Δ/νσης Δ.Ο.Υ., για την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση με τη με αύξ. αριθ. 136 και αριθ. πρωτ. 3211/11-11-2021 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009517571/11-11-2021 & ΑΔΑ: ΨΥΒ2ΟΡΤΘ-ΧΦΜ) του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 
3. Ο τρόπος υλοποίησης της εν λόγω γενικής υπηρεσίας να είναι με ανάδοχο. Η ανάδειξη προτεινόμενου αναδόχου παροχής 

της υπηρεσίας -που θα οριστεί στη συνέχεια με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε 
εφαρμογή του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 
4483/17 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α')- να γίνει ως εξής:   

3.1. Η ΔΕΥΑΘ να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή κλειστών προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης που τίθεται υπόψη του ΔΣ. Η 
πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα 
κοινοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

3.2. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής, το αντικείμενο της υπηρεσίας, το τελικά παραδοτέο 
αποτέλεσμα του ελέγχου, το κριτήριο ανάθεσης που είναι η οικονομικότερη προσφορά, τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών, καθώς κάθε άλλη προϋπόθεση που κρίνεται 
απαραίτητη. 

3.3. Η Επιχείρηση μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών θα προβεί στην επιλογή του αναδόχου παρόχου 
της υπηρεσίας σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής και θα τον προτείνει με απόφαση του ΔΣ στο Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

3.4. Η απόφαση του ΔΣ, καθώς και ο φάκελος της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
διαβιβαστούν για έλεγχο νομιμότητας προκειμένου να οριστούν με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι ορκωτοί λογιστές που θα διενεργήσουν τον τακτικό έλεγχο της Επιχείρησης. Ο 
ορισμός των ορκωτών λογιστών θα κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑΘ. 

3.5. Στη συνέχεια να γίνει απευθείας ανάθεση από το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ της εν λόγω υπηρεσίας, στους ορισθέντες από 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορκωτούς λογιστές, σύμφωνα με το αρθ. 328 του βιβλίου ΙΙ 
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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4. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή τίθεται υπόψη του ΔΣ. 
 
5. Η υλοποίηση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας να γίνει σε εφαρμογή: α) των διατάξεων του Βιβλίου  ΙΙ του Ν. 4412/2016 

(άρθρα 222 έως 338), β) συμπληρωματικά των διατάξεων του Κεφαλαίου II του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 

έως 221) του παρόντος νόμου, γ) της παρούσας απόφασης και δ) συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα. 
 
 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την τεκμηριωμένη εισήγηση του Αναπληρωτή 
Γενικού Δ/ντή 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ομόφωνα 

 
 
1. Παραλαμβάνει τη με αριθ. 6/2021 θεωρημένη μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: 

«Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις χρήσεις 2020 & 2021 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές», με 
εκτιμώμενη αξία σύμβασης 7.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 1.680,00 € και συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 
8.680,00 €. 
 

2. Επιβεβαιώνει τη διενέργεια της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις χρήσεις 2020 & 2021 
της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές», σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3186/09-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα 
(ΑΔΑΜ: 21REQ009517383/11-11-2021) και τη με α.α. 6/2021 σχετική μελέτη της Δ/νσης Δ.Ο.Υ., για την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση με τη με αύξ. αριθ. 136 και αριθ. πρωτ. 3211/11-11-2021 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009517571/11-11-2021 & ΑΔΑ: ΨΥΒ2ΟΡΤΘ-ΧΦΜ) του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

 
3. Ο τρόπος υλοποίησης της εν λόγω γενικής υπηρεσίας να είναι με ανάδοχο. Η ανάδειξη προτεινόμενου αναδόχου παροχής 

της υπηρεσίας -που θα οριστεί στη συνέχεια με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε 
εφαρμογή του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 
4483/17 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α')- να γίνει ως εξής:   
3.1. Η ΔΕΥΑΘ να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή κλειστών προσφορών για παροχή 

υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης που τίθεται υπόψη του ΔΣ. Η 
πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα 
κοινοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

3.2. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής, το αντικείμενο της υπηρεσίας, το τελικά παραδοτέο 
αποτέλεσμα του ελέγχου, το κριτήριο ανάθεσης που είναι η οικονομικότερη προσφορά, τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών, καθώς κάθε άλλη προϋπόθεση που κρίνεται 
απαραίτητη. 

3.3. Η Επιχείρηση μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών θα προβεί στην επιλογή του αναδόχου παρόχου 
της υπηρεσίας σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής και θα τον προτείνει με απόφαση του ΔΣ στο Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

3.4. Η απόφαση του ΔΣ, καθώς και ο φάκελος της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
διαβιβαστούν για έλεγχο νομιμότητας προκειμένου να οριστούν με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι ορκωτοί λογιστές που θα διενεργήσουν τον τακτικό έλεγχο της Επιχείρησης. Ο 
ορισμός των ορκωτών λογιστών θα κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑΘ. 

3.5. Στη συνέχεια να γίνει απευθείας ανάθεση από το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ της εν λόγω υπηρεσίας, στους ορισθέντες από 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορκωτούς λογιστές, σύμφωνα με το αρθ. 328 του βιβλίου ΙΙ 
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

4. Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή τέθηκε υπόψη του ΔΣ. 
 

5. Η υλοποίηση της εν λόγω γενικής υπηρεσίας να γίνει σε εφαρμογή: α) των διατάξεων του Βιβλίου  ΙΙ του Ν. 4412/2016 
(άρθρα 222 έως 338), β) συμπληρωματικά των διατάξεων του Κεφαλαίου II του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 
έως 221) του παρόντος νόμου, γ) της παρούσας απόφασης και δ) συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα. 
 
 
 

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 214/2021  

Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται 
 
 
 

  

  

 Ο Πρόεδρος 

  ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Αντιπρόεδρος 

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Τακτικό μέλος 

 ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Τακτικό μέλος 

 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τακτικό μέλος 

 ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρ. μέλος 

  ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αναπληρ. μέλος 

 ΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
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