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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  τακτικής  άρδευσης  στους  κατοίκους  της  Τ.Κ.  Ταγαράδων,  της  Δ.Ε. 

Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών 
ποτίσματος των καλλιεργειών.

10. Την ανάγκη άμεσης ανέλκυσης, επισκευής και  επανατοποθέτησης του Υ/Σ της γεώτρησης 
της  ΄12ης οδού ΄ Ταγαράδων, εξ αιτίας της ηλεκτρολογικής του βλάβης.

11. Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  κατάλληλο  μηχάνημα(ειδικό  γερανό 
μεγάλου φορτίου ή γεωτρύπανο) για την εκτέλεση της εργασίας

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης   των  εργασιών  άμεσης  ανέλκυσης,  επισκευής  και 

επανατοποθέτησης του Υ/Σ της γεώτρησης   της  ΄12ης οδού ΄ Ταγαράδων, εξ αιτίας της 

ηλεκτρολογικής του βλάβης και ειδικότερα:

Ανέλκυση ,επισκευή και επανατοποθέτηση του Υ/Κ  της γεώτρησης

• Μετάβαση  γερανού,  εργασίες  ανέλκυσης,  και  επανατοποθέτησης  τού  Υ/Σ.  δαπάνης 

600,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

• Επισκευή υποβρύχιου κινητήρα, αλλαγή καλωδίου & συνδέσεις δαπάνης 100,00€ πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

στην  εταιρεία Θ. Ζήκα & Σια Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 082485354 που εδρεύει στο Τριάδι του Δήμου 

Θέρμης και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 700,00€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. '62-07-02-0038 & Κ.Α. 
54-00-29-0023 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 2/2014 Α.Δ.Σ. 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: 7ΞΡΞΟΛΖΛ-ΣΝΙ



ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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