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Θέρμη 11-09-2015

 «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. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
10. Την εξασφάλιση της ορθής υδροδότησης του Τοπικού Διαμερίσματος του Αγ. Αντωνίου. 

κατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης  τακτικής άρδευσης  στους κατοίκους της Δ.Ε. 
Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών 
ποτίσματος των καλλιεργειών.

11. Την ανάγκη κατασκευής τμήματος δικτύου ύδρευσης μήκους 162 μέτρων .
12. Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού.
13.Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
14.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση,  εκτέλεσης  των  εργασιών  κατασκευής  τμήματος  δικτύου 

ύδρευσης μήκους 162 μέτρων και συγκεκριμένα από τη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού 
του Αγ. Αντωνίου προς το δίκτυο υδροδότησης των καταναλωτών, συνολικού μήκους 800 
μέτρων  λόγω  παλαιότητας των  υφιστάμενων  δικτύων  και  συγκεκριμένα  θα  γίνουν 
μηκοτομές για τη διερεύνηση του προβλήματος και θα τοποθετηθούν δύο (2) φρεάτια σε 
σχήμα  κώνου  που  θα  περιλαμβάνουν  βάνες  και  ακραία  και  θα  καλύπτονται  από  τα 
αντίστοιχα χυτοσιδηρά καλύμματα, καθώς και τέσσερα (4) ταυ & έξι (6) ζιμπώ για την 
ένωση του υφιστάμενου δικτύου με τα νέα τμήματα του αγωγού, στο γραφείο του κ. 
Τάτση  Κώστα  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ  ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΜΗΧ.Τ.Ε.  με  ΑΦΜ  116724571  με  ποσό 
ανάθεσης των εργασιών 3.906,04€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

 και ειδικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ σε €

1 Μηκοτομή & Εκσκαφή m 162 2,85 461,70
2 Σωλήνες ΡΕ Φ160 mm/16Α m 162 6,47 1.048,14
3 Ακραία Φ 160 mm τεμ 4 19,82 79,28
4 Βάνες Φ 160 mm Τεμ 2 124,55 249,10
5 Φρεάτια τύπου κώνος τεμ 2 49,32 98,64
6 Χυτοσιδηρά καλύμματα m 2 148,54 297,08
7 Ταυ Φ160 τεμ 4 114,56 458,24
8 Ζιμπώ Φ160 τεμ 6 50,57 303,42
9 Υδραυλική εργασία m 162 5,62 910,44

Σύνολο    καθαρής αξίας     3.906,04

ΑΔΑ: ΩΚΗΞΟΛΖΛ-ΕΗΞ



ΦΠΑ  23% 898,39
Γενικό σύνολο δαπάνης  4.804,43

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 2013 και στους Κ.Α. 62-98-04-0031 & 
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 2/2013 Α.Δ.Σ.
                                                                                      

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΩΚΗΞΟΛΖΛ-ΕΗΞ
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