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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Αποφ.119/2012

Θέρμη 03-04-2012

Θέμα:«Διενέργεια  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
 Ο Πρόεδρος

                                             της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
7. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
8. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
9. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
10. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου 

Θέρμης  και  ειδικότερα  στις  τοπικές  κοινότητες Συνδέσμου-Τριλόφου-  Περιστεράς 
-Βασιλικών -Σουρωτής- Καρδίας- Πλαγιαρίου 

11. Την ανάγκη αντιμετώπισης των ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών εργασιών[βλαβών] στα 
αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης των παραπάνω περιοχών

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
13. Την προηγούμενη με αριθμό 117/2012 απόφασή μας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση των ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών εργασιών στα αντλιοστάσια 

του υδρευτικού δικτύου  και αρδευτικού δικτύου των Συνδέσμου-Τριλόφου- Περιστεράς 
-Βασιλικών  -Σουρωτής-  Καρδίας-  Πλαγιαρίου και  ειδικότερα:  Αλλαγή  κρυστάλλων 
πομποδέκτη Τριλόφου ‘ρέματος’ ,αλλαγή τρανζίστορ εξόδου και τοποθέτηση μπαταρίας 
για ενίσχυση τάσεως δαπάνης 440,00€, Επισκευή πομποδέκτη Αγ Παρασκευής μεταξύ 
αντλιοστασίου και γεωτρήσεων δαπάνης 540,00€, Επισκευή και τοποθέτηση πομποδέκτη 
δεξαμενής Πλαγιαρίου δαπάνης 325,00€, Επισκευή και αλλαγή παραμέτρων soft starter 
βασιλικών, αλλαγή παραμέτρων , συνδεση Υ/Κ δαπάνης 200,00€, Επισκευή INVERTER 
A2 διόδου και πυκνωτή. Σύνδεση Υ/Σ ,αντικατάσταση επιτηρητή και ασφαλειών δαπάνης 
615,00€, Εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης ΤΑΚΑΝ δαπάνης 235,00€, Επισκευή  soft 
starter βασιλικών,  πρόβλημα  σταθμικών,  ρύθμιση  φλοτέρ  δαπάνης  360,00€, 
Εγκατάσταση  συστήματος  χλωρίωσης  νέας  δεξαμενής  Πλαγιαρίου  δαπάνης  295,00€, 
στην  επιχείρηση ΛΙΑΝΤΑΣ ΒΑΣ. ΜΙΧΑΗΛ με Α.Φ.Μ 070488203 που εδρεύει στο Τρίλοφο 
Θεσσαλονίκης και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3.010,00€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2012  και  στον   Κ.Α.  '62-07-02-0010 
υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης ποσού 3.010,00€.

3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2012 Α.Δ.Σ. 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                             ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΗΟΛΖΛ-Φ7Β


