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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  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. Τις διατάξεις του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική  

μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας  
και άλλες διατάξεις»

10. Την με αριθμό 26931/ΕΥΘΥ580/14-6-2012 (ΕΚ 1968/18.6.2012) Κ.Υ.Α.  «Ρυθμίσεις για 
τη  χρηματοδότηση  του  μη  επιλέξιμου  ΦΠΑ  σε  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  ΕΣΠΑ  
περιόδου 2007 – 2013»

11. Το  γεγονός  ότι  η   Δ.Ε.Υ.Α.  πιθανόν  να   αντιμετωπίσει  σοβαρό  πρόβλημα  στη 
χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

12. Το γεγονός ότι  το μέγεθος του Φ.Π.Α.  είναι  πολλαπλάσιο  του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεών,  με  αποτέλεσμα  να  προκύπτουν  σοβαρά  προβλήματα  ρευστότητας  που 
αποτελούν τροχοπέδη στην εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων υποδομής.

13. Την αναγκαιότητα της άμεσης εκτέλεσης των έργων υποδομής και της θετικής επίπτωσης 
στην τοπική κοινωνία του Δήμου. 

14. Την ανάγκη εκτέλεσης όλων εκείνων των εργασιών που αφορά στη σύνταξη μελέτης 
οικονομικής τεκμηρίωσης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την αρχή 
διαχείρισης και στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, της μη επιλέξιμης δαπάνης Φ.Π.Α.  στο 
συγχρηματοδοτούμενο έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ» προϋπολογισμού 10.100.000,00 €. 

15. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης αδυνατεί  στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

16. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί 

η  διαδικασία  σύνταξης  μελέτης  οικονομικής  τεκμηρίωσης  προκειμένου  στην  υποβολή 
αιτήματος  χρηματοδότησης  προς  την  αρχή  διαχείρισης  και  στη  Δ/νση  Δημοσίων 
Επενδύσεων,  της  μη  επιλέξιμης  δαπάνης  Φ.Π.Α.  για  το  συγχρηματοδοτούμενο  έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΘΕΡΜΗΣ»  προϋπολογισμού 10.100.000,00 € στην εταιρεία ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ, 
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με Α.Φ.Μ. 800463383 και έδρα Βαλαωρίτου 7 Θεσσαλονίκη και  με ποσό δαπάνης επί 
συνόλου  των  εργασιών  3.900,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α..  Η  διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται  με το πέρας των εργασιών η οποία δεν δύναται να 
υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και στους Κ.Α. 16-17-01-0005 & Κ.Α. 
54-00-01-0023 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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