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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. Την  ανάγκη  τεκμηρίωσης  των  τεχνικών  φακέλων  νέων  συνδέσεων  αποχέτευσης 

Τριλόφου & Καρδίας, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη 
σύνδεση των κατοίκων με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στα πλαίσια ολοκλήρωσης 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΡΙΛΟΦΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ» συγχρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

10. Την ανάγκη σύνδεσης των κατοικιών με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Οικισμών 
Τριλόφου κΚαι Καρδίας του Δήμου Θέρμης

11. Την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
12. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λόγω έλλειψης προσωπικού και παράλληλα απαιτείται  εμπειρία ελέγχου 
αρτιότητας  τοπογραφικών  διαγραμμάτων  και  αποτύπωση  στοιχείων  που  θα 
προσκομιστούν σε οριζοντιογραφία.

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των  εργασιών  που απαιτούνται για την τεκμηρίωση 
τεχνικών φακέλων νέων συνδέσεων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας,  έτσι  ώστε να 
συγκεντρωθούν  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  τη  σύνδεση  των  κατοίκων  με  το 
αποχετευτικό  δίκτυο  ακαθάρτων  στα  πλαίσια  ολοκλήρωσης  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΡΙΛΟΦΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ»  συγχρηματοδότησης  από  το 
ΕΠΠΕΡΑΑ,  στο γραφείο του κ. Τάτση Κώστα  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧ.Τ.Ε.  με 
ΑΦΜ 116724571 με ποσό ανάθεσης των εργασιών 19.500,00€ πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
− εξέταση  τοπογραφικών  διαγραμμάτων,  αντιστοίχιση  αυτών  με  τα  σχετικά  σχέδια  της 

μελέτης και διαπίστωση (με αυτοψία όπου χρειάζεται) εξυπηρέτησης ή μη εξυπηρέτησης 
από το υλοποιημένο δίκτυο

− ταυτοποίηση  των  τοπογραφικών  διαγραμμάτων  με  την  οικοδομική  άδεια  και  το 
συμβόλαιο  που  προσκομίζονται  ως  δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  έλεγχος  αριθμού 
παροχών που κατασκευάστηκαν σε κάθε οικόπεδο (με αυτοψία όπου χρειάζεται)
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− υπολογισμό του κόστους σύνδεσης και της ιδιωτικής διακλάδωσης που προκύπτουν από 
μαθηματικούς τύπους (Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΘ) συναρτήσει των τοπογραφικού 
σχεδίου του κάθε οικοπέδου  σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας - τον 
επιμερισμό του συνολικού ποσού στους συνιδιοκτήτες των οικοπέδων σύμφωνα με τον 
πίνακα ποσοστών και τα συμβόλαια

2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα ενός (1) έτους  από την υπογραφή της 
σύμβασης.

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 61-98-00-0004 & Κ.Α. 
54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί 
για  την  κάλυψη  της  σχετικής  δαπάνης.  Η  πληρωμή  της  δαπάνης  θα  γίνει  από  τον 
λογαριασμό του 80%.

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2014 Α.Δ.Σ. 

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΛΖΛ-ΜΝ7


