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  ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 572/2021 

Απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου με 
θέμα: «Παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 
για τον έλεγχο στοιχείων των Διαχειριστών και της ΔΕΗ Α.Ε.».  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στην Αθήνα, στις 15 Ιουλίου 2021, 
και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021). 

4. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό 
διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 149), και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 38. 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και 
Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α' 121), όπως ισχύει, 
εφεξής «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 143), όπως ισχύει. 
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7. Την Απόφαση Ρ.Α.Ε υπ’ αριθ. 1282/2019 ΦΕΚ 1514/Β/22-4-2020 «Οργανισμός της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 
4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133/7-8-2019)». 

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112), 
όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016). 

10. Το αίτημα των Διευθύνσεων Ανάλυσης Συστημάτων και Ρύθμισης και Εποπτείας 
Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων για έγκριση δαπάνης 
που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον 
έλεγχο στοιχείων των Διαχειριστών». 

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ του 
οικονομικού έτους 2021. 

12. Την υπ’ αριθ. 464/2021 Απόφαση ΡΑΕ για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης 
που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο 
στοιχείων των Διαχειριστών (ΑΔΑ: ΨΘ4ΙΙΔΞ-Η2Π, ΑΔΑΜ: 21REQ008788552). 

13. Την υπ’ αριθ. 145/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω0Ν5ΙΔΞ-ΧΞ5, ΑΔΑΜ: 
21REQ008792372) με αριθ. λογ. κτχ. 3460. 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-88339/25-06-2021 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της 
ΡΑΕ προς την εταιρεία «ZEPHYROS PARTNERS».  

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ι-306293/12.07.2021 προσφορά της εταιρείας «ZEPHYROS 
PARTNERS». 

16. Την Εισήγηση των Διευθύνσεων Ανάλυσης Συστημάτων και Ρύθμισης και Εποπτείας 
Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων της Διεύθυνσης 
Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων 
για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές για τον έλεγχο στοιχείων των Διαχειριστών  και της ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία 
«ZEPHYROS PARTNERS», με τίμημα το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι ευρώ (29.520,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η 
ανωτέρω εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση σε 
χρηματοοικονομικά θέματα και στη διενέργεια του τακτικού ελέγχου. 

17. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι: 

1. Την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου με θέμα: 
«Παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο στοιχείων των 
Διαχειριστών», στην εταιρεία με την επωνυμία: «ZEPHYROS PARTNERS 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ZEPHYROS PARTNERS», με ΑΦΜ 801554520, Δ.Ο.Υ. 
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ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα τον Κορυδαλλό, δ/νση Δερβενακίων 49, Τ.Κ. 18122, με τίμημα 
το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (29.520,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η 
διοίκηση αυτής διενεργείται από τα Διευθύνσεων Ανάλυσης Συστημάτων και 
Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων 
της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών 
Διασυνδέσεων  

3. Τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου, αποτελούμενη από τους: 
Κουϊρουκίδου Κατερίνα, Στεργιοπούλου Ελένη, Σταμάτης Κωνσταντίνος, με 
αναπληρωματικά μέλη τους: Πωλίνα Λούντου, Αγγελική Μουρτζίκου, Μαρία Γάλλου.   

4. Η ως άνω Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την παραλαβή του έργου και τη σύνταξη 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

             

 

 

    Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021 

        Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

           Επικ Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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