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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.269/2015
Θέρμη 30-09-2015

 «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. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης και βεβαίωσης 

λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
10. Την  εξασφάλιση  της  ακριβούς  και  αδιάλειπτης  καταγραφής  των  ενδείξεων  των 

υδρομετρητών των τομέων της Τ.Κ. Θέρμης και την επαλήθευση μετρήσεων κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία. 

11. Την ανάγκη συντήρησης των οργάνων και συσκευών καταμέτρησης ύδατος του Δήμου 
Θέρμης,  με  στόχο  την  σωστή,  αντικειμενική   και  έγκαιρη  καταμέτρηση  αυτών,  την 
αντικατάσταση των προβληματικών  υδρομετρητών.

12. Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο 
προσωπικό  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  καθώς  δεν  επαρκεί  για  την  κάλυψη  των  ανωτέρω 
αναγκών λόγω έλλειψης αυτού.

13. Την προηγούμενη με αριθμό 262/2015 απόφαση μας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  ανάγνωσης  και  καταμέτρησης  των 

υδρομετρητών σε τομείς της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης και στη συντήρηση των 
οργάνων και συσκευών καταμέτρησης, στην εταιρεία Κούρας Kων/νος - Καραγεωργάκης 
Παναγιώτης Ο.Ε, που εδρεύει στο Πλαγιάρι Θεσ/νίκης, Σταδίου 12  με ΑΦΜ:997807992, 
και  με ποσό ανάθεσης των εργασιών κατ αποκοπή 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α..

Ειδικότερα οι εργασίες θα  αφορούν στην 
- πραγματοποίηση  μετρήσεων  στο  Τ.Δ.  ΘΕΡΜΗΣ  στους  τομείς  Α,Β,Γ  και  Δ,  περιόδου 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 
- στην επαλήθευση μετρήσεων κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία 
- συντήρηση των οργάνων και συσκευών καταμέτρησης. 
- αντικατάσταση των προβληματικών  υδρομετρητών 
- Καθαρισμός οπτικής ένδειξης λόγω θολότητας 

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

2. Η  αμοιβή  για  την  διεκπεραίωση  των  παραπάνω  εργασιών  δύναται  να  καταβληθεί 
τμηματικά. 

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. '62-07-02-0024 & Κ.Α. 
54-00-29-0023  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 6/2015 Α.Δ.Σ
                                                                                                            

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 7ΦΤΟΟΛΖΛ-Μ1Ν
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