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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης 

πίστωσης»                                                                                                                            
 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

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 εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης και 

βεβαίωσης λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και την ακριβή τήρηση των 

αποφασισμένων  χρονοδιαγραμμάτων  έκδοσης των λογαριασμών. 

7. Την εξασφάλιση της ακριβούς και αδιάλειπτης καταγραφής των ενδείξεων των 

υδρομετρητών των Τ.Δ. Ταγαράδων (εντός και εκτός σχεδίου) και Τ.Δ. Ρυσίου 

(εντός και εκτός σχεδίου)  . 

8. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: Ανάγνωση και  καταμέτρηση 

υδρομετρητών της Δημοτικής ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης. 

9. Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το 

υφιστάμενο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς δεν επαρκεί για την κάλυψη 

των ανωτέρω αναγκών λόγω έλλειψης αυτού. 

10.  Την εισήγηση του Τμήματος Καταναλωτών και Βεβαίωσης Λογαριασμών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος 

12. Τις αναληφθείσες πιστώσεις και την σχετική με αριθμό 158/2019 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης 
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13. Την προσφορά της επιχείρησης : Κούρας Kων/νος - Καραγεωργάκης 

Παναγιώτης Ο.Ε.. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Ανάγνωση και  

καταμέτρηση των υδρομετρητών της Δημοτικής ενότητας Θέρμης του Δήμου 

Θέρμης», όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση του Τμήματος 

Καταναλωτών και Βεβαίωσης Λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην εταιρεία Κούρας 

Kων/νος - Καραγεωργάκης Παναγιώτης Ο.Ε. ,που εδρεύει στη οδο ΣΤΑΔΙΟΥ 12, 

57500 ΠΛΑΓΙΑΡΙ, Α.Φ.Μ. 997807992 και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των 

εργασιών 4000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2. Ειδικότερα η υπηρεσία αφορά στην πραγματοποίηση μίας  (1) μέτρησης στο Τ.Δ. 

Ταγαράδων (εντός και εκτός σχεδίου) των χίλιων  ογδόντα (1080) ενεργών 

υδρομετρητών -στο τοπικό διαμέρισμα των Ταγαράδων, και μία (1) μέτρηση στο 

Τ.Δ. Ρυσίου (εντός και εκτός σχεδίου)  των χίλιων τετρακόσιων πενήντα επτά  

(1.457) ενεργών υδρομετρητών- στο τοπικό διαμέρισμα Ρυσίου.  Στην παροχή 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται και η ψηφιοποίηση των 

μετρήσεων έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η ενημέρωση του ηλεκτρονικού 

αρχείου της Δ.Ε.Υ.Α και η συνακόλουθη έκδοση των λογαριασμών. 

3. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την 

υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

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

ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-09-01-0053 & 54-02-02-0623 για 

τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( AAY 

158/2019-Α.Π.4823/12-9-2019). 

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

πληρωμής ,μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

6. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή 

και απρόσκοπτη παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

7. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 103/2019 

Α.Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει. 

                                                         

 

   Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

     Κωστίκα Μαρία 
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