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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Θήβα …………………  

Αρ. πρωτ.:  ……….. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΓΙΑ ΤHΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ » 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) σύμφωνα με τις οποίες: 

1.1. Οι επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης διέπονται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και 

συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς τους από τις διατάξεις αυτού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006). (Άρθρο 1 παρ. 

1). 

1.2. Οι επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης είναι αρμόδιες για τη μελέτη, κατασκευή συντήρηση, εκμετάλλευση, 

διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και 

μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. (Άρθρο 1 παρ. 2.) 

1.3. Τα έργα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και οι μελέτες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των 

συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την Επιχείρηση. (Άρθρο 22 παρ.1.) 

1.4. Για την υλοποίηση, τον τρόπο εκτέλεσης και την έγκριση της αναγκαίας δαπάνης αποφασίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο καθώς επίσης και για την ανάθεση και έγκρισή τους. (Άρθρο 5 παρ.2ε.) 

1.5. Το Δ.Σ. «αποφασίζει επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος πλην των περιπτώσεων καθ’ άς άλλως 

ορίζεται εν τω παρόντινόμω.». (Άρθρο 5 παρ. 1). 

2. Τις  διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που τυγχάνουν εφαρμογής και από τις Δ.Ε.Υ.Α.: 

2.1. Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), άρθρο 209 παρ. 2 και άρθρο 273 

παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες, οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α’11/15-01-1980) είναι το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση των 

εργασιών υπηρεσιών, εκτός αυτών που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 

εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’42/22-02-2005). Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την παροχή υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006). 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ » 

 Π/Υ: 6.952,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 
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3. Τις διατάξεις για τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. που τυγχάνουν εφαρμογής και από τις 

Δ.Ε.Υ.Α.: 

3.1. 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), άρθρο 133 παρ. 1,  σύμφωνα με τις οποίες 

επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

3.2. Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), άρθρο 209 παρ. 9 σύμφωνα την 

οποία οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα 

τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, 

που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του 

ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 133 του Ν. 4270/2014, ως προς τα επιτρεπτά 

χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

3.3. Της με αριθμό 35130/739/10 Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 

Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’1291/11-08-2010), σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με 

απευθείας ανάθεση όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 

3.4. Του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’160/8-8-2014). 

4. Τις ειδικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσίας του θέματος: 

4.1. Του άρθρου 18 του ν. 1069/80: «Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται 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 και διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (νυν Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 

4.2. Του Π.Δ. 226/92Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120/14.07.1992 τεύχος Α) «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του 

επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή». 

4.3. Του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3919/2011, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92 

ως εξής: «Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, 

ιδίως βάσει των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το 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». 

4.4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 4443/48157/17-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας 

με θέμα την διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού οικονομικού 

διαχειριστικού ελέγχου. 

4.5. Το με αρ. πρωτ. 14229/06-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ με 

θέμα την αρμοδιότητα ορισμού των ορκωτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο.  

4.6. Το με αρ. πρωτ. 35453/11-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ με 

θέμα την αρμοδιότητα ορισμού ορκωτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α.. 

5. Τις διατάξεις για την οικονομική διαχείριση στις Δ.Ε.Υ.Α.: 

5.1. Του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

(ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980) άρθρο 17 παρ.1 και άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ, 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. 
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5.2. Του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

Α’114/15-06-1959). 

5.3. Του Π.Δ. 113/10 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους  διατάκτες» (ΦΕΚ Α’194/22-11-2010). 

5.4. Της Εγκυκλίου με αριθμό 30 και αριθ. πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών(ΑΔΑ 4ΑΓ3Κ-1) «Εφαρμογή των διατάξεων του 

Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά 

ΝΠΔΔ». 

6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 στον οποίο αναγράφεται πίστωση ως εξής: 

6.1. Ποσό 7.000,00 € στον κωδικό 61.90.00.02 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Κλείσιμο Χρήσης 2015». 

6.2. Ποσό 146.445,97 € στον κωδικό 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Δαπανών-Εξόδων Λογαριασμών Ομάδων 6 και 8 24%». 

7. Την με αρ. 109/23-06-2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, σύμφωνα με την οποία:  

7.1. Εγκρίνει τη με αριθ. 6/2016 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτικός 

Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2015 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές» προϋπολογισμού 6.952,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24% 1.668,48 €, σύνολο 8.620,48 €. 

7.2. Εγκρίνει την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2015 της 

ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές», από την υποχρέωση που δημιουργείται μέσα στα πλαίσια που ορίζει η 

εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

7.3. Εγκρίνει τη δαπάνη της με αύξοντα αριθ. 50/23-06-2016 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, του διατάκτη της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., και τη διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 8.620,48 € ως εξής: 

7.3.1. Ποσό 6.952,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.90.00.02 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 

Κλείσιμο Χρήσης 2015», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

οικονομικού έτους 2016 για την διενέργεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 2016. 

7.3.2. Φ.Π.Α. 1.668,48 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Δαπανών-Εξόδων 

Λογαριασμών Ομάδων 6 και 8 24%», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. οικονομικού έτους 2016 για την διενέργεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 

2016. 

7.4. Ο τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας είναι με ανάδειξη προτεινόμενου αναδόχου παροχής της υπηρεσίας, που θα 

οριστεί στη συνέχεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή του  με 

αρ. πρωτ. οικ. 4443/48157/17-03-2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας.  

7.5. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τέθηκε υπόψη του ΔΣ. 

7.6. Η υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2015 της ΔΕΥΑΘ από 

Ορκωτούς Ελεγκτές»» να γίνει με απευθείας ανάθεση από το ΔΣ στους ορισθέντες ορκωτούς λογιστές, σε 

εφαρμογή της με αριθμό 35130/739/10 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών 

του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’1291/11-08-2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 

«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α’11/15-01-1980) και 

σύμφωνα με τη μελέτη. 

 
Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο   

«Τακτικός- Οικονομικός Έλεγχος Χρήσης 2015 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές» 
 
1. Η ΔΕΥΑΘ προτίθεται να αναθέσει τον τακτικό – οικονομικό έλεγχο της χρήσης  2015, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, 

με σφραγισμένες προσφορές χαμηλότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών. Ο 

ενδεικτικός  προϋπολογισμός είναι 6.952,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.668,48 €, συνολικού ποσού 8.620,48 €. 
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2. Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

και του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», που ισχύει όσον αφορά την εκτέλεση εργασιών-

υπηρεσιών.   

 
3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις φυσικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. 

3.1. Οι συμπράξεις/ενώσεις δεν υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία κατά την υποβολή της προσφοράς τους, αλλά 

στην περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν είτε κοινοπραξία είτε εταιρεία του εμπορικού δικαίου. 

 
4. Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 

οικονομική προσφορά. 

 
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι: 

5.1.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και οι ΑΜ ΣΟΕΛ των 

δύο (2) Ορκωτών Λογιστών και των αναπληρωτών τους. 

5.1.2. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των 

στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική. 

5.1.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διαδικασίας ανάθεσης και της συγγραφής 

υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 

6. Ο Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών θα είναι ως εξής: 

6.1. Οι ενδιαφερόμενοι παραδίδουν, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 

οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Στον ενιαίο σφραγισμένο οποίο θα αναγράφεται:  

6.1.1. ο τίτλος της αναθέτουσας υπηρεσίας. 

6.1.2. η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" . 

6.1.3. η επωνυμία του συμμετέχοντος. 

6.1.4. Οι προσφορές των νομικών προσώπων υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.  Η 

σύμπραξη /ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα 

φυσικά πρόσωπα  που την αποτελούν.  

6.1.5. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της επιχείρησης ή να αποσταλλούν ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας, θέση 

¨Χοροβοϊβόδα¨, Τ.Κ. 322  00 - Θήβα, τηλ.: 22620-22147 & 2262025947 μέχρι την ………………., ημέρα 

…………………. και ώρα ………………………. 

 
7. Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε εφαρμογή του ΠΔ 28/80, την ημέρα και ώρα λήξης κατάθεσης 

των προσφορών, δηλαδή στις ………………., ημέρα …………………. και ώρα ………………………. 

  
8. Η Ανακήρυξη & Κατακύρωση Αναδόχου θα γίνει σε εφαρμογή του  με αρ. πρωτ. οικ. 4443/48157/17-03-2015 εγγράφου 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας , ως εξής:   

8.1. Η Επιχείρηση μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών θα προβεί στην επιλογή του προτεινόμενου  

αναδόχου, παρόχου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής που είναι η χαμηλότερη τιμή και θα τον 

προτείνει με απόφαση του ΔΣ στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

8.2. 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 Γενικού Γραμματέα οι ορκωτοί 
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λογιστές που θα διενεργήσουν τον τακτικό έλεγχο της Επιχείρησης. Ο ορισμός των ορκωτών λογιστών θα 

κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑΘ.  

8.3. Η ΔΕΥΑΘ, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του ορισμού των ορκωτών ελεγκτών από τον Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ την αποδέχεται και αναθέτει την υπηρεσία 

διενέργειας του ελέγχου.  

 
9. Μετά την ανάθεση της υπηρεσίας θα υπογραφτεί σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ». Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, 

που βρίσκονται στην Ταχ. δ/νση: Θέση Χοροβοϊβόδα – Θήβα, Τ.Κ. 32200, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θήβας ( ΕΕΛ) και η  προθεσμία λήξης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται συνολικά σε δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης και εφόσον η ανάδοχος έχει υποβάλλει στην ΔΕΥΑΘ την  έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου 

του έτους 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο ελεγκτές που έχουν διενεργήσει τον έλεγχο.   

 
10. Η πληρωμή της αναδόχου θα καταβληθεί με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών  και της έκθεσης 

του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης  2015 και εφόσον υπάρχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή 

και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.  Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΔΕΥΑΘ 

 
 
 
 
 

Αλέκος  Στάϊκος 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θήβα 21/06/2016  Θήβα 21/06/2016 
 

 
 

  

Ίσσαρη Σωτηρία  Κοτσώνας Γεώργιος 

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  Προϊστάμενος ΔΟΥ ΔΕΥΑΘ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Σκοπιμότητα 
 
Η παρούσα περιγραφή αφορά την μελέτη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 
ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1069/80: «Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται 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 και διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (νυν Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης).  
 
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 Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
παραπέμποντας παράλληλα στο Π.Δ. 226/92 μόνο για το θέμα του ορισμού της αμοιβής των ελεγκτών. 
 
Αντικείμενο 
 
Το αντικείμενο της παρούσης είναι ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της ΔΕΥΑΘ. 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. 
 
Η γνώμη των διενεργησάντων τον έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών διατυπώνεται στη συντασσόμενη και υπογεγραμμένη από αυτούς 
έκθεση ελέγχου.   
 
Χρόνος υλοποίησης 
 
Η προθεσμία υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται συνολικά σε δύο (2) μήνες  και θα αρχίσει από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θήβα 21/06/2016  Θήβα 21/06/2016 

 
 

 

  

Ίσσαρη Σωτηρία  Κοτσώνας Γεώργιος 

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  Προϊστάμενος ΔΟΥ ΔΕΥΑΘ 

 
 

 

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ » 

 Π/Υ: 6.952,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Τρόπος Υπολογισμού Αμοιβής  
 
Η προϋπολογιζόμενη αμοιβή  της εν λόγω παροχής υπηρεσίας υπολογίστηκε έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3919/2011, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92 ως εξής: «Η 

αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, ιδίως βάσει των 
προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το 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». 

2. Την αναμόρφωση των κατώτατων ορίων χρεωμένου ελεγκτικού χρόνου (τροποποίηση της  υπ’ αριθμ. Ε32/3/26-09-2007 
απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου), όπως αυτά ίσχυαν από 01/01/2008. 

3. Την ενδεικτική τιμή 31,60 €, η οποία διαμορφώθηκε από τον ελάχιστο χρόνο που θα απαιτηθεί και τις οικονομικές 
προσφορές των ελεγκτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για τον Τακτικό-Οικονομικό Έλεγχο της χρήσης 2014 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ενδεικτικές ώρες που απαιτούνται για την εν λόγω υπηρεσία είναι 220 ώρες και η 
ενδεικτική αμοιβή 31,60 € ανά ώρα. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός- Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2015 της ΔΕΥΑΘ από 

Ορκωτούς Ελεγκτές»  είναι 6.952,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 1.668,48 €, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.620,48 €, η οποία θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Α    
/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          
ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Αμοιβή δύο (2 ) Ορκωτών Ελεγκτών για τον Τακτικό-
Οικονομικό Έλεγχο Χρήσης 2015 της ΔΕΥΑΘ ΩΡΕΣ 220 31,60 6.952,00 € 

Σύνολο 6.952,00 € 

Φ.Π.Α. 24 % 1.668,48 € 

Συνολική  δαπάνη (€) 8.620,48 € 

 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θήβα 21/06/2016  Θήβα 21/06/2016 
 

 

 

  

Ίσσαρη Σωτηρία  Κοτσώνας Γεώργιος 

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  Προϊστάμενος ΔΟΥ ΔΕΥΑΘ 
 

 

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ » 

 Π/Υ: 6.952,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ   1ον  
Αντικείμενο  της Συγγραφής  Υποχρεώσεων 

1. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός – Οικονομικός Έλεγχος Χρήσης 
2015 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές». Ο εν λόγω έλεγχος ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι 
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών. 
 

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 6.952,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 1.668,48 €, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.620,48 €, 

η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του οικονομικού έτους 2016. 
 

ΑΡΘΡΟ   2ον  
Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα: 

8. Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) σύμφωνα με τις οποίες: 

8.1. Οι επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης διέπονται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και 
συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς τους από τις διατάξεις αυτού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
σχετικών διατάξεων του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006). (Άρθρο 1 παρ. 
1). 

8.2. Οι επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης είναι αρμόδιες για τη μελέτη, κατασκευή συντήρηση, εκμετάλλευση, 
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. (Άρθρο 1 παρ. 2.) 

8.3. Τα έργα, οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και οι μελέτες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των 
συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την Επιχείρηση. (Άρθρο 22 παρ.1.) 

8.4. Για την υλοποίηση, τον τρόπο εκτέλεσης και την έγκριση της αναγκαίας δαπάνης αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο καθώς επίσης και για την ανάθεση και έγκρισή τους. (Άρθρο 5 παρ.2ε.) 

8.5. Το Δ.Σ. «αποφασίζει επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος πλην των περιπτώσεων καθ’ άς άλλως 
ορίζεται εν τω παρόντινόμω.». (Άρθρο 5 παρ. 1). 

9. Τις  διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που τυγχάνουν εφαρμογής και από τις Δ.Ε.Υ.Α.: 
9.1. Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), άρθρο 209 παρ. 2 και άρθρο 273 

παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες, οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α’11/15-01-1980) είναι το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση των 
εργασιών υπηρεσιών, εκτός αυτών που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’42/22-02-2005). Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την παροχή υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006). 

10. Τις διατάξεις για τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. που τυγχάνουν εφαρμογής και από τις 
Δ.Ε.Υ.Α.: 

10.1. 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), άρθρο 133 παρ. 1,  σύμφωνα με τις οποίες 
επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

10.2. Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), άρθρο 209 παρ. 9 σύμφωνα την 
οποία οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα 
τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, 
που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του 
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 133 του Ν. 4270/2014, ως προς τα επιτρεπτά 
χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

10.3. Της με αριθμό 35130/739/10 Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 
Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’1291/11-08-2010), σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ » 

 Π/Υ: 6.952,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 



                                                                                                                                                                                                                                Σελίδα 11 από 12 

 

απευθείας ανάθεση όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων 
(20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 

10.4. Του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’160/8-8-2014). 

11. Τις ειδικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσίας του θέματος: 
11.1. Του άρθρου 18 του ν. 1069/80: «Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται 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 και διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (νυν Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 

11.2. Του Π.Δ. 226/92Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120/14.07.1992 τεύχος Α) «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας 
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του 
επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή». 

11.3. Του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3919/2011, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92 
ως εξής: «Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, 
ιδίως βάσει των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το 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». 

11.4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 4443/48157/17-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας 
με θέμα την διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού οικονομικού 
διαχειριστικού ελέγχου. 

11.5. Το με αρ. πρωτ. 14229/06-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ με 

θέμα την αρμοδιότητα ορισμού των ορκωτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο.  
11.6. Το με αρ. πρωτ. 35453/11-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ με 

θέμα την αρμοδιότητα ορισμού ορκωτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α.. 

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

(ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980) άρθρο 17 παρ.1 και άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ, 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. 

12.2. Του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α’114/15-06-1959). 

12.3. Του Π.Δ. 113/10 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους  διατάκτες» (ΦΕΚ Α’194/22-11-2010). 
12.4. Της Εγκυκλίου με αριθμό 30 και αριθ. πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών(ΑΔΑ 4ΑΓ3Κ-1) «Εφαρμογή των διατάξεων του 
Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά 
ΝΠΔΔ». 

13. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 στον οποίο αναγράφεται πίστωση ως εξής: 
13.1. Ποσό 7.000,00 € στον κωδικό 61.90.00.02 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Κλείσιμο Χρήσης 2015». 
13.2. Ποσό 146.445,97 € στον κωδικό 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Δαπανών-Εξόδων Λογαριασμών Ομάδων 6 και 8 24%». 

14. Τη με αύξοντα αριθ. 50/23-06-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία 
δεσμεύεται και προτείνεται η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.620,48 €, ως εξής: 

14.1. Ποσό 6.952,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.90.00.02 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Κλείσιμο Χρήσης 
2015», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. οικονομικού έτους 2016 για την 
διενέργεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 2016. 

14.2. Φ.Π.Α. 1.668,48 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Δαπανών-Εξόδων Λογαριασμών 
Ομάδων 6 και 8 24%», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. οικονομικού 
έτους 2016 για την διενέργεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 2016. 

15. Ο τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας είναι με ανάδειξη προτεινόμενου αναδόχου παροχής της υπηρεσίας, που θα οριστεί 
στη συνέχεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή του  με αρ. πρωτ. οικ. 
4443/48157/17-03-2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας.  

16. Η υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2015 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς 
Ελεγκτές»» θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το ΔΣ στους ορισθέντες ορκωτούς λογιστές, σε εφαρμογή της με αριθμό 
35130/739/10 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 

2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α’11/15-01-1980) και σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

ΑΡΘΡΟ   3ον  
Συμβατικά  στοιχεία 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Αναλυτική Περιγραφή υπηρεσιών 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
4. Οικονομική προσφορά 
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ΑΡΘΡΟ 4ον 
Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 

1β του Ν. 4281/2014). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τρείς  (3) μήνες , προσμετρούμενες από την ημερομηνία έκδοσής 
της. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Επίσης, μπορεί 
να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Εάν ο ανάδοχος, δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού 
συμβουλίου, υποκείμενης εις τον κατά νόμο έλεγχο του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μη απαιτουμένης εν τη περιπτώσει 
ταύτη κοινοποιήσεως ειδικής προσκλήσεως προς τον μειοδότη, της εγγυήσεώς του εκπιπτούσης εις όφελος της ΔΕΥΑΘ λόγω 
ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός διατηρουμένου του δικαιώματος αποκαταστάσεως πάσης τυχόν 
ζημίας της  ΔΕΥΑΘ εκ της επαναλήψεως ταύτης εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει την σύμβαση αναδόχου. Μη εμφάνιση 
του μειοδότη συνιστά και τη μη εμπρόθεσμος προσκόμιση της απαιτουμένης, δια την υπογραφή της συμβάσεως εγγυήσεως. 
(άρθρο 26 παρ. 1 του ΠΔ 28/1980, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Οδηγία 8). 
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους.  

ΑΡΘΡΟ   5ον  
Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της Παροχής 

Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, που βρίσκονται στην Ταχ. δ/νση: Θέση Χοροβοϊβόδα – Θήβα, 
Τ.Κ. 32200, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας. 
Η προθεσμία λήξης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται συνολικά σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ   6ον  

Υποχρεώσεις Εντολοδόχου 
Υποχρέωση του εντολοδόχου, για το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση της έκθεσης του 
διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δυο (2) ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό 
έλεγχο και με ημερομηνία παράδοσης, σύμφωνη με το άρθρο 5 της παρούσης . 
 

ΑΡΘΡΟ   7ον  

Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την 
υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ   8ον  

Αναθεώρηση  τιμών 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες 

καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ   9ον  
Τρόπος πληρωμής. 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.). 
Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβάλλεται με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών  και της έκθεσης 
του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης του Ανάδοχου και εφόσον υπάρχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή 
και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.   
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία 
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

ΑΡΘΡΟ   9ον  
Επίλυση  διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θήβα 21/06/2016  Θήβα 21/06/2016 
 

 
 

Ίσσαρη Σωτηρία  Κοτσώνας Γεώργιος 

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  Προϊστάμενος ΔΟΥ ΔΕΥΑΘ 
 


