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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  μετατόπισης  αγωγού  ύδρευσης  διατομής  Φ125/16  ΑΤΜ  μήκους  1.200 

μέτρων στη περιοχή των εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων από το Αντλιοστάσιο Κυφωνίδη-
Ανδρόνι έως και τη νέα δεξαμενή Πλαγιαρίου, για το λόγω ότι διέρχεται από ιδιωτικά 
αγροτεμάχια. 

11. Το γεγονός ότι απαιτούνται μηκοτομές, στα σημεία  που διέρχεται ήδη ο αγωγός, ώστε να 
ελεγχθεί  το δίκτυο σε όλο του το μήκος και  στην συνέχεια  μηκοτομές κατά την νέα 
διέλευση,  υπολογισμός  των  πιέσεων-διατομών  αγωγού-φρεατίων-τεχνικών 
χαρακτηριστικών αντλιών εξ αιτίας της νέας όδευσης και επιλογή υλικών σύμφωνα με 
τον ολοκληρωτικό υπολογισμό  του αγωγού.

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  των  εργασιών  πραγματοποίησης  μηκοτομών,  στα 

σημεία  που διέρχεται ήδη ο αγωγός από το Αντλιοστάσιο Κυφωνίδη-Ανδρόνι έως και τη 
νέα δεξαμενή Πλαγιαρίου, ώστε να ελεγχθεί το δίκτυο σε όλο του το μήκος και στην 
συνέχεια  μηκοτομές  κατά  την  νέα  διέλευση,  υπολογισμός  των  πιέσεων-διατομών 
αγωγού-φρεατίων-τεχνικών  χαρακτηριστικών  αντλιών  εξ  αιτίας  της  νέας  όδευσης και 
επιλογή υλικών  σύμφωνα με  τον ολοκληρωτικό  υπολογισμό   του αγωγού συνολικού 
μήκους 1.200 μέτρων λόγω μετατόπισης του δικτύου καθώς αυτό διέρχεται από ιδιωτικά 
αγροτεμάχια σύμφωνα και με την τεχνική εισήγηση στην επιχείρηση ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ &  ΣΙΑ 
Ο.Ε.,  με Α.Φ.Μ.  800491007, ΔΟΥ: Καλαμαριάς  που εδρεύει  Σχολάρι Θεσσαλονίκης με 
ποσό ανάθεσης των εργασιών 3,950,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

 και ειδικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
1 Έλεγχος –υπολογισμός-καταγραφή μηκοτομών. 500,00
2 Εργασίες παρακολούθησης και συντονισμού εκσκαφών-Έλεγχος 

διατομών και κατάστασης αγωγού.
1.150,00

3 Υπολογισμός-Καταγραφή –Επιλογή υλικών, εκτονώσεων, 
αντιπληγματικών βαλβίδων-φρεατίων διαχείρισης.
[Προδιαγραφές] 

1.300,00

4 Υδραυλικές ρυθμίσεις –τεστ πίεσης και λειτουργίας όλης της 
εγκατάστασης.

1.000,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     3.950,00
ΦΠΑ  23% 908,50
Γενικό σύνολο δαπάνης  4.858,50

ΑΔΑ: ΒΤΟΨΟΛΖΛ-ΤΓ0



2. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών 
η  οποία  δεν θα υπερβαίνει  τις  σαράντα ημέρες  από την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού.

3. Η αμοιβή για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών θα καταβληθεί τμηματικά με 
το πέρας τμήματος των εργασιών. 

4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 62-07-02-0053 & 
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 
το λογαριασμό του 80%.

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

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΒΤΟΨΟΛΖΛ-ΤΓ0
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