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    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019 ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 298/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης 

6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». 

7. Την εισήγηση του Τεχνικής Υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση της 

εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για τον 

εντοπισμό πιθανών εισροών νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή υπόγειων υδάτων 

σε δύο αγωγούς αποχέτευσης. 

8.  Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

με την αριθμ. 134/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (3833/26-7-2019).  

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α 

Θέρμης. 

10. Την προσφορά της εταιρείας  ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» στην επιχείρηση ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.με  

Α.Φ.Μ.999718339- ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 56, Τ.Κ. 

54248,με ποσό ανάθεσης το ποσό των 1200,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ. Σε δύο αγωγούς αποχέτευσης και συγκεκριμένα ενός αγωγού αποχέτευσης 

ακαθάρτων στο ρέμα & ενός ομβρίων στην Πλατεία Χάνια Βασιλικών του Δ. 
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Θέρμης, διαπιστώθηκε έντονη εισροή υδάτων πιθανόν από το δίκτυο ύδρευσης 

ή από υπόγεια ύδατα. Για τον εντοπισμό των υδάτων κρίνεται αναγκαία η 

διενέργεια εργασιών βιντεοσκόπησης  στους ανωτέρω αγωγούς. 

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των διαρροών μέσω συστήματος 

βιντεοσκόπησης με ειδικό εκπαιδευμένο προσωπικό που θα λάβει όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και θα παραδώσει στην υπηρεσία μας  πόρισμα 

της έρευνας, video και φωτογραφίες τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή. 

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί 

η σχετική πίστωση, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64-12-98-0003, 54-02-02-0623 

για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( AAY 

134/2019). 

3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

 

 

                                                                                                   

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Κωστίκα Μαρία 
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