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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  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 ανάγκη ενίσχυσης της ποσότητας νερού της δεξαμενής ύδρευσης που βρίσκεται 

στον Αι Γιάννη, ώστε να τροφοδοτεί με επάρκεια τους οικισμούς Μονοπηγάδου και Αγίου 

Αντωνίου συμπλήρωση των αιτήσεων αδειών χρήσης νερού ανά αρδευτικό δίκτυο

11. Την  ανάγκη  υλοποίησης  νέου  έργου  ανόρυξης  υδρευτικής  γεώτρησης  νοτίως  του 

οικισμού Βασιλικών.

12. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη θέση της γεώτρησης χωροθετείται εντός αναδασωτέας 

έκτασης και  η όδευση του αγωγού, σε ένα μικρό τμήμα του, διέρχεται  από το όριο 

δασικής έκτασης. Το μεγαλύτερο μέρος του αγωγού, περί τα 1.250m, οδεύει επί της 

οδού σύνδεσης Βασιλικών – Μονοπήγαδου.

13. Για την αδειοδότηση του έργου απαιτούνται:

14. υπαγωγή  του  έργου  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  (ΠΠΔ).   Το  έργο 

κατατάσσεται  στην  κατηγορία  Β  της  απόφασης  1958/2012,  καθώς  εκτός  από  τα 

προτεινόμενα έργα, πρέπει να αδειοδοτηθούν και τα υφιστάμενα, που προαναφέρθηκαν, 

δηλαδή  οι  αγωγοί  προσαγωγής  έως  τα  όρια  των  οικισμών  Αγίου  Αντωνίου  και 

Μονοπήγαδου. Η αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι η Διεύθυνση Υδάτων 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

15. Την ΚΥΑ 171923/2013 (ΦΕΚ 3071/3-12-2013), για την υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ και 

την  ενσωμάτωση  της  έγκρισης  επέμβασης  και  το  γεγονός  ότι  απαιτείται  η  υποβολή 

φακέλου στη Δ/νση Υδάτων, που θα περιέχει:

 Συνοπτική Τεχνική Έκθεση
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 Αποτυπώσεις σε χάρτες 

 Γνωμοδότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας

 Πράξη χαρακτηρισμού

 Βεβαίωση  από  την  Κτηματική  Υπηρεσία  του  Δημοσίου  και  από  τη  Δ/νση  Αγροτικής 

Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων.

 Γνωμοδότηση του Δασαρχείου

16. Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών απαιτείται  αποτύπωση σε 

χάρτες  όλων  των  έργων  που  πρόκειται  να  αδειοδοτηθούν,  προτεινόμενων  και  νέων.  Η 

αποτύπωση θα περιλαμβάνει εκτός από την περιοχή της γεώτρησης, το σκάμμα τοποθέτησης 

του  νέου  αγωγού  (μήκους  περίπου  1.350m)  και  τα  υφιστάμενα  έργα  (γεώτρηση  και 

δεξαμενή Αι-Γιάννη, δεξαμενές εξωτερικού δικτύου Αγ. Αντωνίου και Μονοπήγαδου και την 

όδευση των υφιστάμενων αγωγών έως τα όρια των οικισμών). Θα πρέπει να υπάρχει σαφής 

και κατανοητός διαχωρισμός των προτεινόμενων και υφιστάμενων έργων. Οι αποτυπώσεις 

σε  χάρτες  που θα  παραχθούν,  θα  υποβληθούν  σε  ψηφιακή  και  έντυπη μορφή,  σε  όσα 

αντίτυπα απαιτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των προαναφερθέντων 

γνωμοδοτήσεων/βεβαιώσεων.

17.Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω έλλειψης  προσωπικού.

18.Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.

19.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών για την τεχνική έκθεση αδειοδότησης 

ανόρυξης  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  περιοχή  Αι  Γιάννη  ΔΕ  Βασιλικών  του  Δήμου 

Θέρμης, όπως  αυτές  περιγράφονται  στο  εισηγητικό  μέρος  της  απόφασης  και  στην 

εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στο  γραφείο  του  κ.  Καραγκιόζη  Ελευθερίου, 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, με ΑΦΜ 065780594 και  με ποσό ανάθεσης των 

εργασιών 3.200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών από 

την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού η οποία δεν θα υπερβαίνει  τους δύο (2) 

μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. 15-01-02-0009 & Κ.Α 

54-00-01-0023 υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα 

διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2016 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.  Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από 

τον ειδικό λογαριασμό του 80%.

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

την αντίστοιχη έτους 2016.

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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