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                                        «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 

 

                Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης» 

 

                Έχοντας λάβει 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. Το γεγονός ότι οι προς εκτέλεση εργασίες  δεν δύναται να πραγματοποιηθούν από 

τα στελέχη  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

7. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ». 

8. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

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

την αριθμ. 103/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

10. Την προσφορά του Πολιτικού Μηχανικού κ. Κυριαζίδη Β. Κυριαζή που αφορά στην 

παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗ». 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗ» 

όπως ειδικότερα περιγράφεται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., στον Πολιτικό 

Μηχανικό κ. Κυριαζίδη Β. Κυριαζή με ΑΦΜ 113352396 ΔΟΥ Λαγκαδά και με στοιχεία 

επικοινωνίας, έδρα: Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2397061372, έναντι του ποσού 

των 4000,00ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ,ειδικότερα η ανάθεση  συγκρότησης φακέλου  θα 

περιλαμβάνει τοπογραφικές αποτυπώσεις του σημείου υδροληψίας με 

συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα καθώς και τα περιγράμματα των περιοχών 

χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας ,ώστε να κατατεθούν στις υπηρεσίες που 

θα γνωμοδοτήσουν για την υλοποίηση κατασκευής νέας υδρευτικής γεώτρησης στο 

Δ.Δ. Σουρωτής ΔΕ Βασιλικών .  

 

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

πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 
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πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-90-12-0005 & 54-02-02-0123 και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (103/αρ.πρωτ.2919/24-6-

2019). 

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

μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

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

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση 

υπηρεσιών. 

 

                                                                                    

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

           Κωστίκα Μαρία 
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