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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:  «Διενέργεια  εκτέλεσης  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   απρόσκοπτης και ασφαλούς υδροδότησης  στους κατοίκους της Τ.Κ. 

Περιστεράς της Δ.Ε. Βασιλικών, του Δήμου Θέρμης.
10. Την ανάγκη διάτρηση αυτής, καθαρισμού-ανάπτυξη της  με την μέθοδο του AIR LIFT 

και δοκιμαστικής άντλησης της υδρευτικής γεώτρησης ‘Βούργιοι’  Περιστεράς.
11. Το γεγονός ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης δεν διαθέτει  το  κατάλληλο μηχάνημα (υδραυλικό 

γεωτρύπανο, αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης και γεννήτρια Δ.Α) για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

12. Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  το  απαραίτητο  προσωπικό  με  τις 
εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

13. Το γεγονός ότι λόγω του φρακαρίσματος από σκληρά πετρώματα, αυξημένης θολότητας 
και οσμής που παρουσιάσθηκε κρίνεται αναγκαίο , κρίνεται αναγκαία η διάτρηση αυτής, 
ο  καθαρισμός-ανάπτυξη  της   με  την  μέθοδο  του  AIR  LIFT   και  της  δοκιμαστικής 
άντλησης της γεώτρησης  ώστε να επαναλειτουργήσει. 

14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1.  Τη διενέργεια των εργασιών, καθαρισμού-ανάπτυξη της  με την μέθοδο του AIR LIFT 
και δοκιμαστικής άντλησης της υδρευτικής γεώτρησης ‘Βούργιοι’  Περιστεράς, μετά από το πρόβλημα 
που παρουσιάστηκε σε αυτήν λόγω  του φρακαρίσματος από σκληρά πετρώματα, αυξημένης θολότητας 
και οσμής και ειδικότερα:

- Διάτρηση σκληρών πετρωμάτων, καθαρισμός & ανάπτυξη, δοκιμαστική άντληση.
- Μετάβαση υδρογεωτρυπάνου 1400 mm, εγκατάσταση ,διάνοιξη γεώτρησης σε 
σκληρά πετρώματα σε βάθος 115 μέτρων με εναλλαγή κεφαλών διάτρησης .
- Μετάβαση, εγκατάσταση συγκροτήματος εμφύσησης αέρα 24 bar, καθαρισμός- 
ανάπτυξη 20 h της γεώτρησης και απομάκρυνση τις άμμου πυθμένα μέχρι και 
το βάθος 115 μέτρων με την μέθοδο της εμφύσησης αέρα  [AIR LIFT] .
- Μετακίνηση και εγκατάσταση συγκροτήματος δοκιμαστικής άντλησης με 
γεννήτρια . Προάντληση 12 ωρών και συνεχή 72 ωρών με δειγματοληψία καθώς 
και μέτρηση των υδραυλικών στοιχείων.

προϋπολογισμού 4.030,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
2. Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση.
3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. '62-07-01-0003 & Κ.Α. 

54-00-29-0023  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

ΑΔΑ: 7ΨΧΘΟΛΖΛ-Φ50



                                                                                   

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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