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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  άμεσης  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός).
10. Την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού, απόφραξης και συντήρησης των μονάδων και 

υπομονάδων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προκειμένου 
να αποφευχθούν προβλήματα δυσλειτουργίας και καταστροφής αυτών. 

11.Το γεγονός ότι ο βιολογικός καθαρισμός αποτελεί συνεχή διεργασία και κατά συνέπεια 
όταν ένα τμήμα της αδρανοποιείται  λόγω έμφραξης,  αυτόματα μπορεί  να τεθεί  εκτός 
λειτουργίας μία από τις δύο ή και οι δύο ανεξάρτητες γραμμές βιολογικής επεξεργασίας

12.Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  τον  εξειδικευμένο  εξοπλισμό  που 
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.

13.Τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
14.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
15.Τις υποβληθείσες προσφορές των επιχειρήσεων:
− Καραπαναγιωτίδου Ν. Αφροδίτη «ΕΡΓΟΛΆΒΟΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟΦΡΆΞΕΙΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΊ»
− Μπιτσακτσής Εμ. Ανδρέας «ΑΠΟΦΡΆΞΕΙΣ»
− Υδροαποφρακτική

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού απόφραξης και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα 
δυσλειτουργίας  και  καταστροφής  αυτών στην  επιχείρηση  του κ.  Μπιτσακτσή  Ανδρέα 
ΤΕΧΝΙΚΌ ΑΠΟΦΡΆΞΕΩΝ, η οποία εδρεύει Δημοκρατίας 103 Περαία, με ΑΦΜ  126381866 και με 
ποσό  ανάθεσης  των  εργασιών  6.750,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α..  ήτοι 
45,00€/εργατοώρα*150h.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
- Καθαρισμό Αντλιοστασίων  Βιολογικού 
- Καθαρισμό Δεξαμενών  Βιολογικού
- Καθαρισμό Καναλιών Βιολογικού
- Καθαρισμό Αγωγών  Βιολογικού
- Καθαρισμό Αεριστήρων Βιολογικού
- Καθαρισμό Αντλιών   Βιολογικού
- Καθαρισμό Εξωτερικού χώρου των παραπάνω

ΑΔΑ: ΒΙΕΛΟΛΖΛ-0ΗΧ



2. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα έχει ισχύ ενός έτους με δυνατότητα παράτασης 
σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του ποσού ανάθεσης από την ημερομηνία υπογραφής 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. 62-07-02-0018 & Κ.Α. 
54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί 
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έτους 2013. Για το έτος 2014 θα προβλεφθεί 
αντίστοιχη πίστωση. 

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

      

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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