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«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 υδροληψίας των κατοίκων της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
10. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής σε δίκτυα ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα 

Μίκρας του Δήμου Θέρμης. 
11.Το  γεγονός  ότι  οι  παραπάνω εργασίες  δεν  δύναται  να  εκτελεστούν,  αφενός  από  το 

υφιστάμενο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω έλλειψης αυτού και αφετέρου λόγω 
έλλειψης μηχανημάτων.

12.Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
13.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης   εργασιών  εκσκαφής  σε  δίκτυα  ύδρευσης  και 
συγκεκριμένα:

εργασίες εκσκαφής σε μήκος δρόμου 989 μέτρων, πλάτους 6 μέτρων και μέσου βάθους 
εκσκαφής 0,40εκ προκειμένου να κατασκευαστεί αγωγός υδροληψίας που θα συνδέει τον 
καταθλιπτικό αγωγό ύδρευσης Κυφωνίδη με την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του Δ.Δ. 
Πλαγιαρίου (λόγω αυξημένης ζήτησης νερού από τους κατοίκους του Πλαγιαρίου). Επίσης 
θα ισοπεδωθεί με διαμορφωτήρα σε όλο το μήκος του δρόμου. 
στην επιχείρηση Κουτσάκης Νικόλαος –Καραφυϊζης Μιλτιάδης Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 800423300 με 
ποσό  ανάθεσης  των  εργασιών  14.340,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και 
συγκεκριμένα: 
Εργασίες εκσκαφής  με διάνοιξη & ισοπέδωση  δρόμου 989m*14,50€/m=14.340,50€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών από 
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι 
μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά 
με το πέρας κάθε φορά μέρους των εργασιών 

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στους Κ.Α. 62-07-02-0013 & 54-
00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για 
την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

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