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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

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 ανάγκη διενέργειας  των εργασιών που απαιτούνται προκειμένου στη συλλογή των 

συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την ΕΕΤΑΑ ως Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή με το υπ’  αριθμ.  355/17-1-2013 έγγραφό της,  για τη χρηματοδότηση του ήδη 
ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από Κάτω Σχολάρι στην 
Καρδία,  περιοχή Τακάν’» και ειδικότερα «Γεωλογική  Έκθεση» όπου θα εξετάζεται  το 
υπέδαφος κατά μήκος των εκσκαφών ζητήθηκαν. 

10.Το γεγονός ότι η προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων κρίνεται κρίσιμη για την συνέχιση 
της διαδικασίας χρηματοδότησης.

11. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης δεν διαθέτει  κατάλληλο εξοπλισμό και  γνώση του 
αντικειμένου για την εκτέλεση των εργασιών.

12.Την σχετική εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
13.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών ¨ Γεωλογικές Εργασίες – Έκθεση για το 
έργο ‘Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού από Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν’¨ 
προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της χρηματοδότησης του ήδη ενταγμένου έργου στο 
ΕΣΠΑ ¨ Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν’¨. 
στο γραφείο του κ. του κ Ναγκούλη Ν. Αθανασίου που εδρεύει  Ανδρέα Παπανδρέου 27 
Καλαμαριά Θεσ/νίκης με  Α.Φ.Μ. 031585701 και με ποσό ανάθεσης των εργασιών 2.270,00€ 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Ειδικότερα, θα συγκεντρωθούν τα παρακάτω στοιχεία:
α) Η γεωλογία της ευρύτερης περιοχής 
β) Τα γεωλογικά στοιχεία κατά μήκος του άξονα απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός μεταφοράς 

του νερού, με λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση στο ίχνος διέλευσης του αγωγού.
γ) Τα υδρογεωλογικά στοιχεία με έμφαση στον φρεάτιο υδροφορέα.
δ) Τα στοιχεία σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής του έργου
ε) Γεωτεχνική έρευνα των εδαφικών σχηματισμών από τους οποίους θα διέλθει ο αγωγός. 
στ) Κατάταξη των εδαφών με βάση της την εκσκαψιμότητα.
Τα κείμενα και οι χάρτες της υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στον  Κ.Α. 15-05-00-0001 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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