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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                         

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ  156 
 

                                        Από  το  25ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    14-11-2018  
 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την  
«Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας νερού οικισμών Δήμου Ορεστιάδας».   

 
 

   Στην Ορεστιάδα σήμερα 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

συνεδρίασε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ορεστιάδας στα γραφεία της, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1814/09-11-2018, έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ. 

1.  ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     2.   ΤΟΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       

3.   ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   4.   ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ              

5.   ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                             6.  ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

7.  ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
 

ΑΠΩΝ:   ΟΥΔΕΙΣ 
 

             Παραβρέθηκε ο  Γ. Διευθυντής της  Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ.  Τριανταφυλλίδης  Πολυχρόνης, σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 3 του ν.1069/80 

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Σταμούδης Αθανάσιος 

ως Γραμματέας του Δ.Σ για την τήρηση των πρακτικών.  

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης μελέτης 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την «Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας νερού οικισμών 

Δήμου Ορεστιάδας», ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας κ Τσελεμπής Δημήτριος θέτει στα μέλη 

του Δ.Σ. τα εξής:  

 Σχετικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ.-4313/07-11-2018 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας   

της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, η Οικονομική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει την παραπάνω 

μελέτη λόγω ελλιπής στελέχωσης. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 (Βιβλίο ΙΙ) του Νόμου 4412/2016 και της παρ. 1 

του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, η Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας μπορεί  με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου να αναθέσει την μελέτη απευθείας εφ όσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 Η χρηματοοικονομική ανάλυση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

με  Κ.Α. 15-05-0029 με πίστωση 2.000,00€. 

 Προτείνω την απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την  

«Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας νερού οικισμών Δήμου Ορεστιάδας», στην εταιρεία «Γ. 

ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Συμβουλευτικές - Οικονομικές Λογιστικές Υπηρεσίες», με αμοιβή 

2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1802/07-11-2018 προσφορά της. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν επί του θέματος. 

 

                                           ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη του: 

 Το ν.1069/80  αρθρ. 5 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το άρθρο 328 (Βιβλίο ΙΙ) του Νόμου 4412/2016 

 Την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ.-4313/07-11-2018 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο 

αναφέρεται ότι η  Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας, αδυνατεί να εκπονήσει την 

παραπάνω μελέτη 

 Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. 

 Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΑΔΑΜ: 18REQ003965194 2018-11-07 

 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7ΑΡΖΟΡΥΤ-ΛΤΣ & ΑΔΑΜ: 18REQ003965284 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ.-4316/07-11-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εταιρεία «Γ. 

ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Λογιστικές – Συμβουλευτικές Εργασίες» 

  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1802/07-11-2018 προσφορά της εταιρείας «Γ. ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Συμβουλευτικές - Οικονομικές Λογιστικές Υπηρεσίες» 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                                                 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.000,00€ πλέον 

Φ.Π.Α, σε βάρος του Κ.Α. 15-05-0029 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 
 

 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης χρηματοοικονομικής ανάλυσης της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας νερού οικισμών Δήμου 

Ορεστιάδας», στην εταιρεία «Γ. ΚΕΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε Συμβουλευτικές - Οικονομικές Λογιστικές 

Υπηρεσίες», με ΑΦΜ 998583258 - Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 18 Ορεστιάδα, 

με αμοιβή 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 

      
                                                                                                   
          

   Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω: 

             Ακριβές  αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.                            ΤΑ ΜΕΛΗ   

 

                 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             
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