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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  υδροδότησης  των  κατοίκων  της  Δ.Ε. 

Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
10. Την ανάγκη άμεσης σύνδεσης της γεώτρησης στη θέση ‘Συναδού’ και του αντλιοστασίου 

στη θέση ‘Αντρόνι’ με τη ΔΕΔΔΗΕ, για τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού, σύμφωνα με 
τα σκαριφήματα παροχέτευσης που απέστειλε η ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια ολοκλήρωσης και 
παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση της γεώτρησης ‘Συναδού’ .

11. Την ανάγκη κατασκευής και τοποθέτησης δύο μεταλλικών ερμαρίων προκειμένου στη 
σύνδεση της γεώτρησης στη θέση ‘Συναδού’ και του αντλιοστασίου στη θέση ‘Αντρόνι’ 
με τη ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού. 

12. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης αδυνατεί  στην εκτέλεση των εργασιών  καθώς οι 
συγκεκριμένες  εργασίες  αφορούν  την  ολοκλήρωση  και  παραλαβή  του  έργου 
«Αξιοποίηση  της  γεώτρησης  ‘Συναδού’  και  κατασκευή  αγωγού  σύνδεσης  με  το 
‘Κοτρώνι’» και  δεν  είχαν προβλεφθεί  στην εγκεκριμένη μελέτη και  αντίστοιχα στον 
προϋπολογισμό του έργου.

13. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2014.
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας  ανάθεση  των  εργασιών  κατασκευής  και  τοποθέτησης  δύο  μεταλλικών 

ερμαρίων  προκειμένου  στη  σύνδεση  της  γεώτρησης  στη  θέση  ‘Συναδού’  και  του 
αντλιοστασίου στη θέση ‘Αντρόνι’ με τη ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού.

και ειδικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 κατασκευή,  μεταφορά  και  τοποθέτηση 

μεταλλικού  ερμάριου  διαστάσεων: 
1300Χ 1500 Χ400 (mm),

1 200,00 200,00

2 κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

μεταλλικού ερμάριου διαστάσεων:

800Χ 1500Χ 400 (mm),

1 150,00 150,00

3 τοποθέτηση σωλήνα γαλβανιζέ 3΄΄ 1 40,00 40,00
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4 τοποθέτηση μεταλλικού γάντζου 1 40,00 40,00

5 διέλευση καλωδίων μέσα στα κιβώτια της 

ΔΕΗ,

1 70,00 70,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     500,00
ΦΠΑ 23% 115,00

Γενικό σύνολο δαπάνης  615,00
στην  κ/ξια  Παράσχος Α.-  Φωτιάδης Γ. με Α.Φ.Μ.  997453350 και   έδρα Έδεσσα –Ρήγα 
Φεραίου  4  και  με  ποσό  δαπάνης  επί  συνόλου  των  εργασιών  500,00€  πλέον  του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α 15-01-03-0001 & Κ.Α. 

54-00-01-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί 
για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από τον ειδικό 
λογαριασμό του 80%.

3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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