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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθµό 11/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 28/07/2014   Ηµέρα: ∆ευτέρα Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 23/07/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος 
4) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

ΘΕΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2014 
 
 

Ορισµός ορκωτών λογιστών για το πρόγραµµα WWM-QUΟL. 
 

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΕΒ∆ΟΜΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος και η ενηµέρωση για το παραπάνω 
θέµα έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του ∆.Σ. τον ορισµό ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο του προγράµµατος WWM-QUΟL της 
∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.  

Πιο αναλυτικά : 

Ο ορκωτός λογιστής κατά την εξέταση των στοιχείων που υποβάλλονται από το 
δικαιούχο/εταίρο, εξετάζει την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη Λίστα Ελέγχου.  

Κατά τον έλεγχο πληρότητας  εξετάζεται εάν: 
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1. Έχει υποβληθεί ο τυποποιηµένος πίνακας δαπανών. 
2. Έχουν υποβληθεί τα υποστηρικτικά στις δαπάνες έγγραφα.  
3. Έχει υποβληθεί  η Σύµβαση Χρηµατοδότησης και η εγκεκριµένη πρόταση.  
4. Έχει υποβληθεί η Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας.   
5. Ο φορέας υλοποίησης συµπίπτει µε τον δικαιούχο/εταίρο της εγκεκριµένης πρότασης. Αν ο 

φορέας υλοποίησης δεν συµπίπτει µε τον δικαιούχο  της εγκεκριµένης πρότασης εξετάζεται 
εάν υπάρχει προγραµµατική σύµβαση αποδεκτή από τους όρους εκτέλεσης του 
Προγράµµατος. Στην περίπτωση που οι δαπάνες έχουν πραγµατοποιηθεί από φορέα 
διαφορετικό από τον φορέα της εγκεκριµένης πρότασης  µέσω προγραµµατικής σύµβασης, η 
εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διαδικασίες του Προγράµµατος 

6. Έχει υποβληθεί το σε ισχύ κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του δικαιούχου. 
7. Έχει υποβληθεί η νοµοθεσία που εφαρµόζει ο  φορέας για την πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού ή για την καταβολή πρόσθετων αµοιβών στους υπαλλήλους του.  

Τα έγγραφα 3,4 και 6 υποβάλλονται από τον δικαιούχο/εταίρο µόνο κατά την πρώτη υποβολή 
αιτήµατος επαλήθευσης δαπανών, εκτός εάν υπάρχει τροποποίηση αυτών οπότε και πρέπει να 
υποβληθούν εκ νέου. 

Στη συνέχεια προβαίνει σε περαιτέρω εξέταση των στοιχείων σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
ζητήµατα που περιγράφονται ακολούθως:  

• Συµµόρφωση της δαπάνης µε το εγκεκριµένο έργο – Πραγµατοποίηση της δαπάνης. 
• Λογιστική αποτύπωση της δαπάνης. 
• Μη διπλή χρηµατοδότηση της δηλούµενης δαπάνης. 
• Επιλέξιµο κόστος. 

-∆απάνες προσωπικού. 
-∆απάνες ταξιδιών, µετακινήσεων και διαµονής και δαπάνες συναντήσεων. 
-∆απάνες πληροφόρησης- δηµοσιότητας –ευαισθητοποίησης. 
-∆απάνες εξοπλισµού και αποσβέσεις. 
-∆απάνες εξωτερικών συνεργατών/εµπειρογνωµόνων. 
-∆απάνες κόστους προετοιµασίας. 
-∆απάνες Γενικών Εξόδων.  
-∆απάνες δηµοσίων έργων /υπηρεσιών. 
-Λοιπές δαπάνες. 

• Συµµόρφωση µε τους κανόνες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 
• Συµµόρφωση µε τις κοινοτικές πολιτικές.   
• Τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας της Κοινότητας σε όλα έγγραφα και τα παραδοτέα του 

έργου. 
• Λοιποί έλεγχοι. 

-Έλεγχος της παραγωγής εσόδων στο έργο συµφωνά µε το άρθρο 55 του Κανονισµού 
1083/2006, όπως ισχύει. 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προτείνεται η ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε  πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή 
σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

 

Αντικείµενο έργου αναδόχου –Παραδοτέων : 

Η  προετοιµασία  και  υποβολή  φακέλου  προς  πιστοποίηση  στην  Μονάδα  ∆,  Αρχή  
Πληρωµής  που  θα περιλαµβάνει: 

•  Υπογεγραµµένη Έκθεση του αναδόχου, σε πρότυπο, µε συνοπτικά ευρήµατα, πρόταση 
σχετικά µε τις δαπάνες που µπορούν να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 
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που διέπει την υλοποίηση  των  έργων,  καθώς  και  την  αιτιολογία  του  σχετικά  µε  τις  
δαπάνες  που  κρίνει  µη πιστοποιούµενες . 

•  Συµπληρωµένο  και  υπογεγραµµένο  Πίνακα  Ελέγχου  Επιλεξιµότητας  ∆απανών,  στον  
οποίο  θα περιγράφεται αναλυτικά και θα τεκµηριώνεται η επιλογή του συγκεκριµένου κάθε 
φορά πεδίου. 

•  Πίνακες παρακολούθησης συµβάσεων – δεσµεύσεων του φορέα για κάθε κατηγορία 
δαπάνης ανά πακέτο εργασίας (συνηµµένα πρότυπα).   

•  Υπεύθυνη δήλωση : ότι έλαβε γνώση για το περιεχόµενο της Υπουργικής Απόφασης αριθµ. 
140023/ΕΥΘΥ 521 σχετικά µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου προγραµµάτων του στόχου 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, όπως τροποποιήθηκε από τη ΥΑ αριθµ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 
(ΦΕΚ 2285/ΤΒ’/13-10-11).  -  ότι  έλαβε  γνώση  για  την  διαδικασία  επαληθεύσεων  µέσω  
του  αντίστοιχου  οδηγού  του Προγράµµατος.  - ότι είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών 
Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί τον έλεγχο σύµφωνα µε τα πρότυπα και τον κώδικα 
δεοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC).   

Ευθύνη του Ορκωτού Λογιστή είναι  η διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου ώστε να υποβληθεί 
πλήρης  φάκελος  µε  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  πιστοποίηση  του  αιτήµατος  
από  την Μονάδα  ∆,  ΕΥ  Αρχή  Πληρωµής.  Η  ευθύνη  πιθανών  κατ’  αποκοπή  διορθώσεων  
ανήκει αποκλειστικά  στην  Μονάδα  ∆,  ΕΥ  Αρχή  Πληρωµής.  Ο  Ορκωτός  Λογιστής  θα  
εισηγείται  την πιστοποίηση ή µη των δηλωθέντων δαπανών προς την Μονάδα ∆, ΕΥ Αρχή 
Πληρωµής, η οποία είναι  η  µόνη  αρµόδια  υπηρεσία  στην  Ελλάδα  µε  βάση  την  Απόφαση  
µε  αριθµ.  14023/ΕΥΘΥ 521/12-4-2010.  Σε  περίπτωση  που  απαιτείται  επιτόπια  
επαλήθευση,  ο  Ορκωτός  Λογιστής υποχρεούται να παραστεί σε αυτή και να εξυπηρετήσει µε 
κάθε µέσο την οµαλή διενέργεια του. 

 

Προθεσµία ολοκλήρωσης υπηρεσιών : 

 Οι  υπηρεσίες  του  ανάδοχου  θα  έχουν  διάρκεια  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  
µέχρι  την  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2014. Εφόσον δοθεί παράταση στον χρόνο υλοποίησης του 
προγράµµατος από την διαχειριστική αρχή του έργου µπορεί να παραταθεί η παραπάνω 
σύµβαση. 

 

Προϋπολογισµός του προγράµµατος : 

Ο  µέγιστος  προϋπολογισµός  της  δράσης  ανέρχεται  στις  2.000€ (δύο χιλιάδες ευρώ),  
χωρίς ΦΠΑ  για το  για το πρόγραµµα WWM-QUΟL. 

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής : 

∆ικαίωµα  συµµετοχής  στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  στο  
διαγωνισµό έχουν  Ορκωτοί Λογιστές φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 

 

Αποκλεισµός υποψηφίων Από το διαγωνισµό : 
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Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι: 

•  Αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  ∆ηµόσια  Υπηρεσία  ή  Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου 
∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους προς στο ∆ηµόσιο. 

•  Έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκηµα  που  αφορά  την  επαγγελµατική  διαγωγή  τους  βάσει 
δικαστικής απόφασης. 

•  Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που αποδεικνύεται µε βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού φορέα.   

•  Όσα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση  αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

•  Όσοι  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους  όσον  αφορά  την  καταβολή  των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.   

•  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

Επιλογή αναδόχου : 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά. 

 

Προθεσµία και τόπος υποβολής : 

Η  προθεσµία  υποβολής  προσφορών  λήγει  την  ___-___-2014,  ώρα  __:___π.µ.  Οι  
προσφορές αποστέλλονται  ή  προσκοµίζονται  σε  ένα  ενιαίο  φάκελο  προσφοράς  στα 
Κεντρικά Γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς µε τη µορφή σφραγισµένου φακέλου. 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής : 

1. Υπεύθυνη  δήλωση  του  αναδόχου,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  µέχρι  και  την  
ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση :   
• ότι έλαβε γνώση για το περιεχόµενο της Υπουργικής Απόφασης αριθµ. 140023/ΕΥΘΥ 521  
σχετικά  µε  το  Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  και  Ελέγχου  προγραµµάτων  του  στόχου 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, όπως τροποποιήθηκε από τη ΥΑ αριθµ. 
38411/ΕΥΘΥ1836. 

• ότι έλαβε γνώση  για την  διαδικασία επαληθεύσεων  µέσω του αντίστοιχου οδηγού του 
Προγράµµατος. 

• ότι είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί τον έλεγχο 
σύµφωνα  µε  τα  πρότυπα  και  τον  κώδικα  δεοντολογίας  της  ∆ιεθνούς  Οµοσπονδίας 
Λογιστών (IFAC). 

 
3. Την  προτεινόµενη  οικονοµική  προσφορά  που δεν θα  πρέπει να υπερβεί το ποσό  των 

2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α. για το πρόγραµµα WWM-QUΟL. 

ΑΔΑ: 6ΦΘΚΟΛΚ8-ΚΤΝ



 

5 

∆ικαιούχοι  συµµετοχής  θα  είναι  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που 
λειτουργούν  νόµιµα  στην  Ελλάδα,  ως  Ορκωτοί  Ελεγκτές – Λογιστές  εταιρειών  ή 
κοινοπραξίες. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.  

 

Αποφασίζει και εγκρίνει οµόφωνα 
 

Να προβεί η ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή µε γνώµονα την οικονοµικότερη πρόσφορα για τον 
έλεγχο του προγράµµατος WWM- QUOL σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 119/2014f 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Α. Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 
 

∆ηµήτριος Β. Τσαντάκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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