
              ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
                Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ
                 ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
------------------------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.181/2013   
Θέρμη 30-05-2013

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  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 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  εξασφάλιση  της  αδιάκοπης,  απρόσκοπτης,  χωρίς  προβλήματα  λειτουργίας  των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  αντλιοστασίων και γεωτρήσεων της ύδρευσης 
και άρδευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζετε η συνεχής και ποιοτική ροή του νερού προς 
τους καταναλωτές με τις λιγότερες βλάβες καθώς και της Εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων Θέρμης (Ε.Ε.Λ. Θέρμης).

10. Την  ανάγκη  του  προληπτικού  και  διαγνωστικού  ελέγχου  του  ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού.

11. Την ανάγκη εκτέλεσης των διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται  και  της  τακτικής 
επίβλεψης  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  απόδοσης,  λειτουργίας  &  διαχείρισης  των 
υποβρυχίων και επιφανείας αντλιών, έτσι ώστε να αποφευχθούν  βλάβες οι οποίες είναι 
ιδιαίτερα κοστοβόρες.

12. Την  ανάγκη  επίτευξης  της  καλής  λειτουργίας των  ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων  αντλιοστασίων και γεωτρήσεων της ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και 
της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θέρμης (Ε.Ε.Λ. Θέρμης) με στόχο τη μείωση 
της συνολικής καταναλωμένης ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία όλων αυτών.

13. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διότι απαιτείται  βιομηχανική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικά θέματα 
αντλιών, κινητήρων και υδραυλικών συστημάτων 

14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
15. Τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης, των εργασιών Διαχείρισης – λειτουργίας – ελέγχου 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων & γεωτρήσεων του Δήμου 
Θέρμης,  που  αφορούν  στον  προληπτικό  όσο  και  διαγνωστικό  έλεγχο  του 
ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  γεωτρήσεων,  αντλιοστασίων  &  της  εγκατάστασης 
επεξεργασίας  λυμάτων  Θέρμης  (Ε.Ε.Λ.  Θέρμης)  με  επίβλεψη  των  τεχνικών 
χαρακτηριστικών απόδοσης, λειτουργίας και διαχείρισης των υποβρυχίων και επιφανείας 
αντλιών. Παράλληλα και εφ’ όσον προκύπτει θα αξιολογείται το μέγεθος της βλάβης, το 
συνολικό κόστος όσο και ο τρόπος αντιμετώπισής της στην επιχείρηση ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ.  800491007  με ποσό ανάθεσης των εργασιών 19.400,00€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α.. και συγκεκριμένα:

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΛΖΛ-50Ε



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 Διαχείριση – λειτουργία - έλεγχος 

Η/Μ υδρευτικών γεωτρήσεων  
1 5.700,00 5.700,00

2 Διαχείριση – λειτουργία - έλεγχος 
Η/Μ αντλιοστασίων ύδρευσης  

1 5.700,00 5.700,00

3 Διαχείριση – λειτουργία - έλεγχος 
Η/Μ αρδευτικών γεωτρήσεων  

1 3.400,00 3.400,00

4 Διαχείριση – λειτουργία - έλεγχος 
Η/Μ αντλιοστασίων άρδευσης

1 2.300,00 2.300,00

5 Διαχείριση – λειτουργία - έλεγχος 
Η/Μ  Ε.Ε.Λ. Θέρμης

1 2.300,00 2.300,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     19.400,00
ΦΠΑ 23% 4.462,00
Γενικό σύνολο δαπάνης  23.862,00

2. Ειδικότερα οι εργασίες θα εκτελεστούν ως εξής:
α.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣΔ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 11 18 30Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ 26 14 36Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ 15 14 39ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 5 5 8ΣΥΝΟΛΟ 57 51 113
β.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 38 8 38
γ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΗ Διαχείριση – λειτουργία - έλεγχος Η/Μ 

Ε.Ε.Λ. Θέρμης
1

3. Οι  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  έως  και   τις  28/2/2014  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης 

4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στον Κ.Α. '62-07-02-0044 υπάρχει 
εγγεγραμμένη  σχετική πίστωση η οποία  δεσμεύεται  να διατεθεί  για  την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης. 

5. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ. 

                                                                                                         

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΛΖΛ-50Ε


