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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 05/2020 της τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού
συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
Αρ. Απόφασης: 31 / 2020.
ΘΕΜΑ:

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών - ελεγκτών
λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2019.

Στο Πολύκαστρο και στη ΔΕΥΑΠ, σήμερα Δευτέρα 04 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00
μ.μ., συνεδρίασε διά περιφοράς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 14680 /
22-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ένδεκα (11)
συμβούλων βρέθηκαν παρόντες ένδεκα (11) σύμβουλοι και απόντες κανείς (0), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καραθόδωρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ.,
Ρουκούδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος,
Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά, μέλος,
Γαρόπουλος Ελευθέριος, μέλος,
Παλάνη Μαρία, μέλος,
Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, μέλος,
Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος, μέλος,
Δουλκερίδης Γεώργιος, μέλος,
Τατσιούδη Σοφία, μέλος,
Καμενόπουλος Σωτήριος, μέλος και
Ασλανίδου Όλγα, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ κ ος Γεώργιος
Αναστασιάδης και η γραμματέας του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ κα Γωνιάδου Ελισάβετ.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Γενικός Διευθυντής
εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:
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Στις 14-04-2020 δημοσιεύθηκε η περίληψη διακήρυξης από τον Πρόεδρο της
επιχείρησης για την ανάθεση της υπηρεσίας διενέργειας τακτικού διαχειριστικού ελέγχου
χρήσεως 2019 της ΔΕΥΑΠ από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ,
στο site του Δήμου Παιονίας, στο site της ΔΕΥΑ Παιονίας και στο site της ΣΟΕΛ σε
εκτέλεση της 12/2020 απόφασης της ΔΕΥΑΠ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ορίστηκε η 27-04-2020 με ώρα λήξης την 12,00 μ.μ.. Η επιτροπή διεξαγωγής
του διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 67/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ
παρέλαβε τους φακέλους που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Στις 04-052020 συνέχισε την συνεδρίασή της η επιτροπή και συνέταξε το πρακτικό παραλαβής και
καταγραφής των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Στην δημοπρασία πήραν μέρος οι
εξής τρεις εταιρείες: α) KSI GREECE ΙΚΕ, β) BAKER TILLY Α.Ε. και γ) ΣΟΛ Α.Ε.. Μετά τον
έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την επιτροπή έγιναν δεκτές όλες οι
εταιρείες και ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές τους. Αυτές αντίστοιχα ήταν οι εξής: α)
2.356,00 € με τον ΦΠΑ β) 4.960,00 € με τον ΦΠΑ και γ) 8.680,00 € με τον ΦΠΑ. Η πλέον
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι αυτή της KSI GREECE ΙΚΕ με τιμή 2.356,00 € με
τον ΦΠΑ. Έτσι πρέπει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ να προτείνει στον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, να αναλάβει τον λογιστικό έλεγχο της
ΔΕΥΑΠ για το έτος 2019 η εταιρεία KSI GREECE ΙΚΕ με προσφορά 2.356,00 € με τον
ΦΠΑ, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων.
Ο έλεγχος της ΔΕΥΑΠ θα γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της εταιρείας
α) Νίκου Γεώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 και β) Τελιορίδη Κωνσταντίνο με ΑΜ ΣΟΕΛ 64751
ως τακτικά μέλη και τους α) Σκιαδόπουλο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 43771 και β) Φανουργιάκη
Θεόδωρο με ΑΜ ΣΟΕΛ 47511 ως αναπληρωματικά μέλη.
Στον ΚΑ 61.00.11 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 έχει εγγραφεί
πίστωση 10.000,00 ευρώ, που καλύπτει το κόστος της υπηρεσίας «Διαχειριστικός
έλεγχος ΔΕΥΑ Παιονίας για το έτος 2019».
Με την 12/20 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση (ψήφιση) –
«ανάληψη υποχρέωσης» της πίστωσης με τίτλο: «Διαχειριστικός έλεγχος ΔΕΥΑ Παιονίας
για το έτος 2019».

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020

1

61.00.11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ &
ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) –
«ανάληψη υποχρέωσης»
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Διαχειριστικός έλεγχος ΔΕΥΑ
Παιονίας για το έτος 2019

ΠΟΣΟ
10.000,00

Για την παραπάνω υπηρεσία, έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ το αντίστοιχο
πρωτογενές αίτημα από την υπηρεσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, έπειτα
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2065/1992, 2130/1993, 2218/1994,
2227/1994, 2307/95, 2503/97, 2647/98, 2839/2000, 3013/2002, 3274/2004, 3274/2005,
3320/2005, 4483/2017, 4512/2018, 4555/2018, 4623/2019 και 4625/2019:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Στις 14-04-2020 δημοσιεύθηκε η περίληψη διακήρυξης από τον Πρόεδρο της
επιχείρησης για την ανάθεση της υπηρεσίας διενέργειας τακτικού διαχειριστικού ελέγχου
χρήσεως 2019 της ΔΕΥΑΠ από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ,
στο site του Δήμου Παιονίας, στο site της ΔΕΥΑ Παιονίας και στο site της ΣΟΕΛ σε
εκτέλεση της 12/2020 απόφασης της ΔΕΥΑΠ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ορίστηκε η 27-04-2020 με ώρα λήξης την 12,00 μ.μ.. Η επιτροπή διεξαγωγής
του διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 67/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ
παρέλαβε τους φακέλους που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Στις 04-052020 συνέχισε την συνεδρίασή της η επιτροπή και συνέταξε το πρακτικό παραλαβής και
καταγραφής των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Στην δημοπρασία πήραν μέρος οι
εξής τρεις εταιρείες: α) KSI GREECE ΙΚΕ, β) BAKER TILLY Α.Ε. και γ) ΣΟΛ Α.Ε.. Μετά τον
έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την επιτροπή έγιναν δεκτές όλες οι
εταιρείες και ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές τους. Αυτές αντίστοιχα ήταν οι εξής: α)
2.356,00 € με τον ΦΠΑ β) 4.960,00 € με τον ΦΠΑ και γ) 8.680,00 € με τον ΦΠΑ. Η πλέον
χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι αυτή της KSI GREECE ΙΚΕ με τιμή 2.356,00 € με
τον ΦΠΑ.
Ο έλεγχος της ΔΕΥΑΠ θα πρέπει να γίνει από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
της εταιρείας α) Νίκου Γεώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 και β) Τελιορίδη Κωνσταντίνο με ΑΜ
ΣΟΕΛ 64751 ως τακτικά μέλη και τους α) Σκιαδόπουλο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 43771 και β)
Φανουργιάκη Θεόδωρο με ΑΜ ΣΟΕΛ 47511 ως αναπληρωματικά μέλη.
Στον ΚΑ 61.00.11 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 έχει εγγραφεί
πίστωση 10.000,00 ευρώ, που καλύπτει το κόστος της υπηρεσίας «Διαχειριστικός
έλεγχος ΔΕΥΑ Παιονίας για το έτος 2019».
Με την 12/20 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση (ψήφιση) –
«ανάληψη υποχρέωσης» της πίστωσης με τίτλο: «Διαχειριστικός έλεγχος ΔΕΥΑ Παιονίας
για το έτος 2019».
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ &
ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) –
«ανάληψη υποχρέωσης»
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Διαχειριστικός έλεγχος ΔΕΥΑ
Παιονίας για το έτος 2019

ΠΟΣΟ
10.000,00

Για την παραπάνω υπηρεσία, έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ το αντίστοιχο
πρωτογενές αίτημα από την υπηρεσία.
Προτείνουμε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης, να αναλάβει τον λογιστικό έλεγχο της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2019 η εταιρεία KSI
GREECE ΙΚΕ με τιμή 2.356,00 € με τον ΦΠΑ. Ο έλεγχος της ΔΕΥΑΠ θα γίνει από τους
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της εταιρείας α) Νίκου Γεώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 και β)
Τελιορίδη Κωνσταντίνο με ΑΜ ΣΟΕΛ 64751 ως τακτικά μέλη και τους α) Σκιαδόπουλο
Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 43771 και β) Φανουργιάκη Θεόδωρο με ΑΜ ΣΟΕΛ 47511 ως
αναπληρωματικά μέλη.
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 5/2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2020 και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Πολύκαστρο 04-05-2020
Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Καραθόδωρος Χρήστος

