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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  23
ης 

-9-2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 133 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 23
η
 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ηγουμενίτσας, κατόπιν της υπ’αρ. 4736/19-9-2022 έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ της 

ΔΕΥΑΗ, που επιδόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/1980, σε κάθε μέλος του χωριστά (στο 

ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο e-mail). 

Επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Λώλης Ηλίας 

3. Φουσέκης Γεράσιμος (αποχώρησε με το πέρας του 

1
ου

 θέματος) 

4. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα 

5. Τσώτου-Νικολάου Βασιλική 

6. Νικολάου Ανδρέας (αποχώρησε με το πέρας του 

1
ου

 θέματος) 

1. Καλφόγλου Γεώργιος 

2. Ρούσης Αναστάσιος 

3. Τσακίρης Ηλίας 

4. Κολιούσης Γεώργιος 

5. Μονάχου Αικατερίνη 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κα Κυριακή Τσίπη. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε θέματα για συζήτηση εκτός της ημερήσιας 

διάταξης και τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν για τη συζήτησή τους στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση μελέτης, τευχών και όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών: «Λογιστική υποστήριξη της ΔΕΥΑΗ, για τη χρήση του 2023». 

Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ αναφέρει στα μέλη του ΔΣ 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπικό που να στελεχώνει το λογιστήριο της ΔΕΥΑΗ, με αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να εκτελεστούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οι οποίες είναι κρίσιμες και απαραίτητες για 

τη λειτουργία της ΔΕΥΑΗ, όπως ενδεικτικά: Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμού (απαιτείται άδεια Α 

τάξεως), έλεγχος και καταχώρηση τιμολογίων σε διπλογραφικό σύστημα (Γ’ κατηγορίας βιβλία), 

έλεγχος, έκδοση, καταχώρηση και υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων είσπραξης, 

υπολογισμός και υποβολή μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α., υπολογισμός μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ και 

έλεγχος και απόδοση φόρων και εισφορών ασφαλιστικών ταμείων και πολλά άλλα. 

Στη συνέχεια προτείνει τη διενέργεια Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών 

«Λογιστική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας για τη χρήση 

του 2023» και αναγιγνώσκει, με κάθε λεπτομέρεια, την υπ’αρ. 4746/19-9-2022 μελέτη και το σχέδιο της 

διακήρυξης της ΔΕΥΑΗ για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών για τη «Λογιστική 
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υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας για τη χρήση του 2023», 

με προϋπολογισμό μελέτης 99.480,00€ (πλέον ΦΠΑ) ή 123.355,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

Προτείνεται, δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, να έχουν όσοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος Α΄ τάξης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τριετή προϋπηρεσία Α΄ τάξης, 

που αποδεικνύεται βάσει επίσημα δημοσιευμένων τριών (3) ισολογισμών των πέντε (5) τελευταίων ετών. 

Για τη «Λογιστική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας για τη 

χρήση του 2023» απαιτείται μεταξύ των άλλων: 

 Φυσική παρουσία ΠΕ Λογιστή Α’ τάξης, στο λογιστήριο της ΔΕΥΑΗ, κατ’ ελάχιστον τέσσερις 

ώρες ημερησίως κατά το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας. 

 Φυσική παρουσία ενός ΠΕ βοηθού λογιστή, στο λογιστήριο της ΔΕΥΑΗ, ημερησίως κατά το 

ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας. 

 Φυσική παρουσία ενός ΠΕ ή ΤΕ βοηθού λογιστή, στο λογιστήριο της ΔΕΥΑΗ, ημερησίως κατά το 

ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας. 

 Φυσική παρουσία ενός υπαλλήλου ΠΕ, στο λογιστήριο της ΔΕΥΑΗ, ημερησίως κατά το ωράριο 

λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Η εργασία θα αφορά το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως και 31/12/2023 ήτοι το φορολογικό έτος 

2023. 

O διαγωνισμός για τη «Λογιστική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ηγουμενίτσας για τη χρήση του 2023», προϋπολογισμού 99.480,00€ (πλέον ΦΠΑ) ή 123.355,20€ 

(συμ/νου ΦΠΑ 24%), θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. Με βάση τον προϋπολογισμό και τα όρια του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει, θα διενεργηθεί ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Ανοικτός Εθνικός Διαγωνισμός. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 25-10-2022 και ώρα 

15.00μμ που ορίζει η Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

και στο Ν 4412/2016. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. 

Πίστωση ποσού 99.480,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 

2023, στον κωδικό 61.06.00 «Αμοιβές Τρίτων». 

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ Σ της ΔΕΥΑΗ, αφού έλαβαν υπόψη 

α) τις διατάξεις του Ν 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

β) τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας»,  

γ) τις διατάξεις των άρθρων 222-328 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10- 2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ε) τις διατάξεις των κατευθυντήριων οδηγιών 19/3015/8-5-2017 και 19/29-1-2018 (2
η
 έκδοση) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

στ) την υπ’αρ. 4746/19-9-2022 μελέτη για τη «Λογιστική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας για τη χρήση του 2023» και 

η) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις (πρωτογενές 22REQ011292753 2022-09-23), 

ομόφωνα αποφασίζουν 

1. συνολική πίστωση ποσού 123.355,20€, θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα, με την έναρξη του νέου 

οικονομικού έτους 2023, εκ των οποίων 

 πίστωση ποσού 99.480,00€ θα δεσμευτεί σε βάρος του κωδικού 61.06.00 «Αμοιβές Τρίτων» του 

προϋπολογισμού έτους 2023 και 

 πίστωση ποσού 23.875,20€ θα δεσμευτεί σε βάρος του κωδικού 54.00.60 «ΦΠΑ Εξόδων» του 

προϋπολογισμού έτους 2023 

2. εγκρίνουν τις υπ’ αρ. 4746/19-9-2022 τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης 

της υπηρεσίας «Λογιστική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ηγουμενίτσας για τη χρήση του 2023», τα οποία είναι σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

3. εγκρίνουν τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Εθνικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

που αφορά την υπηρεσία: «Λογιστική υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας για τη χρήση του 2023», με προϋπολογισμό 99.480,00€ (πλέον ΦΠΑ) ή 

123.355,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) 

4. ορίζουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25-10-2022 ώρα 15.00 μμ και 

ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών την 1-11-2022 και ώρα 10.00 πμ., 

5. οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία στην 

Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

 

Ηγουμενίτσα  23 /  9  / 2022 

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

 

Σωτήριος  Γ.  Μήτσης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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