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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.355/2015
Θέρμη 07-12-2015

 «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 διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
11.Την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης.
12.Το  πρόβλημα  που  παρουσιάστηκε  στην  ΕΕΛ  ΘΕΡΜΗΣ  και  ειδικότερα  στον  αγωγό 

μεταφοράς λυμάτων από το αντλιοστάσιο εισόδου Ν.ΡΥΣΙΟΥ στο σημείο προεπεξεργασίας 
με συνέπεια την διαρροή λυμάτων.

13.Την  ανάγκη  άμεσης  αντικατάστασης  του  αγωγού  μεταφοράς  λυμάτων  από  το 
αντλιοστάσιο  εισόδου  Ν.ΡΥΣΙΟΥ  στο  σημείο  προεπεξεργασίας  και  εκτέλεσης  των 
απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται.

14.Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και το 
προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω 
εργασιών.

15.Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
16.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
17. Την προηγούμενη με αριθμό 315/2015 απόφαση μας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας 

ανάθεσης, αντικατάστασης  του  αγωγού  μεταφοράς  λυμάτων  από  το  αντλιοστάσιο 
εισόδου Ν.ΡΥΣΙΟΥ στο σημείο προεπεξεργασίας, λόγω βλάβης με συνέπεια την διαρροή 
λυμάτων,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  στην 
επιχείρηση ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ  Δ.  ΘΕΟΔΩΡΑ,  που  εδρεύει  στην  Αγ.  Παρασκευή 
Θεσσαλονίκης  με ΑΦΜ: 105027378,  και  με ποσό ανάθεσης των εργασιών 1.650,00€ 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες : καθαίρεση μέρους του παλιού αγωγού 
και  τοποθέτηση   χαλύβδινου  αγωγού  μήκους   3,80  μέτρων  Φ150  με  φλάντζες  και 
χυτοσιδηρή γωνία 90° και σύνδεση με πλαστικό αγωγό PVC Φ160 10atm μέχρι το κανάλι 
επεξεργασίας των λυμάτων μήκος 9,00 μέτρα με χυτοσιδηρή γωνία 90° και σύνδεση με 
ακραία θηλυκά Φ160. Ειδικότερα αναλύονται ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 Χαλύβδινος αγωγός Φ150 με φλάντζες ΜΕΤΡΑ 3,80 70,00 266,00

2 Χυτοσιδηρή γωνία 90° ΤΜΧ 2 95,00 190,00
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3 Ακραία θηλυκά Φ160 ΤΜΧ 2 29,50 59,00

Αγωγός PVC  Φ160 16 atm ΜΕΤΡΑ 9,00 15,00 135,00

4
Στήριξη  του αγωγού με πλαίσιο 
σιδηροκατασκευής 

ΤΜΧ
1 150,00 150,00

5 Εργασίες αντικατάστασης αγωγού ΤΜΧ 1 5 850,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     1.650,00

ΦΠΑ 379,50

Γενικό σύνολο δαπάνης  2.029,50

3. Η διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  ορίζεται  σε  10  ημέρες,  από  την  υπογραφή  της 
σχετικής σύμβασης.

4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους  Κ.Α.  11-02-03-0001 και 
Κ.Α.  54-00-01-0023  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  να 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2016 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωσης. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από 
τον λογαριασμό του 80%. 

5. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 5/2015 Α.Δ.Σ

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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