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

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης από εξωτερικό 

συνεργάτη Μηχανικό, της διαδικασίας σύνδεσης των ακινήτων της Τ.Κ. Πλαγιαρίου με το 
αποχετευτικό δίκτυο καθώς η διαδικασία των συνδέσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

10. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί  στην εκτέλεση των εργασιών καθώς δεν 
διαθέτει  αφενός  μεν  το  απαραίτητο  προσωπικό  αφετέρου  με  τις  γνώσεις  που 
απαιτούνται.

11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των  εργασιών επίβλεψης της διαδικασίας σύνδεσης 
των ακινήτων της Τ.Κ. Πλαγιαρίου με το αποχετευτικό δίκτυο και ειδικότερα των κάτωθι 
εργασιών:

Ενημέρωση  των  πολιτών  σχετικά  με   τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  θα  πρέπει  να 
κατατεθούν  προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν  οι  συνδέσεις  των  ιδιοκτησιών  με  το 
αποχετευτικό δίκτυο .
Πραγματοποίηση  έλεγχων  των  δικαιολογητικών  αυτών  και  συγκεκριμένα  θα  ελέγχει  τα 
τοπογραφικά  σχέδια,  τα  διαγράμματα  κάλυψης,  τις  συμβολαιογραφικές  πράξεις,  τα 
πιστοποιητικά μεταγραφής, κτλ.
Προεκτίμηση του κόστους του δικαιώματος σύνδεσης και του κόστους διακλάδωσης.
Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  στους  πολίτες  σχετικά  με  την   επίλυση  τεχνικών 
θεμάτων με τον τρόπο σύνδεσης, την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της 
ιδιοκτησία τους και πραγματοποίηση όπου κρίνεται αναγκαίο επιτόπιας αυτοψίας
στον  κ.  Παπαευαγγέλου  Ευάγγελο  Μηχανολόγο  με  Α.Φ.Μ.  103991230  και  έδρα 
Κολοκοτρώνη 16 στη Θέρμη, με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 2.450,00€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δύο μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

2. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2012  και  στον   Κ.Α.  '61-98-00-0002 
υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης.

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

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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