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Θέρμη 04-09-2013

«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 άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου όμβριων υδάτων 

της περιοχής της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
10.Την εξασφάλιση της υγιεινής των κατοίκων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
11. Την επιτακτική ανάγκη καθαρισμού του δικτύου όμβριων της περιοχής της Δ.Ε. Θέρμης 

από φερτά υλικά 
12.Τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
13.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των  εργασιών  καθαρισμού 270 φρεατίων, όμβριων 
υδάτων, διαστάσεων μήκους 1,20 μ και βάθους 0,80 μ και 190 φρεατίων μήκους 1,20 μ 
και  βάθους  1,20 μ., προκειμένου να εξασφαλιστεί  η  σωστή  λειτουργία  του δικτύου 
όμβριων της περιοχής, για την αποφυγή πλημμύρων από βρόχινα νερά, της δυσοσμίας 
και  τέλος  για  την  επίτευξη   της  σωστής  υγιεινής  των  κατοίκων στην  επιχείρηση 
Χατζηδημητρίου Νικόλαος  Αντωνίου  Αναστάσιος  Ο.Ε.  με  Α.Φ.Μ.  997827002  με  ποσό 
ανάθεσης των εργασιών 17.540,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
- Απομάκρυνση της  σχάρας από χυτοσίδηρο 
- Καθαρισμός εσωτερικά του φρεατίου από πάσης φύσεως φερτά υλικά
- Καθαρισμός του αμμοκράτη (σε ύψος 20 εκ από τη βάση) 
- Καθαρισμός του συφωνίου που συνδέει το φρεάτιο με το αγωγό ομβρίων
- Επανατοποθέτηση της σχάρας  
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται με το πέρας των εργασιών, το οποίο δεν θα 
μεγαλύτερο των έξι μηνών.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στον  Κ.Α. 62-07-02-0015 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 2/2013 Α.Δ.Σ. 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΟΛΖΛ-ΜΒΙ



                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΟΛΖΛ-ΜΒΙ


