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 «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 απρόσκοπτης και ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου 

Θέρμης και συγκεκριμένα της  Δ.Ε. Μίκρας.

11. Το γεγονός εμφάνισης ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών βλαβών στα αντλιοστάσια της Δ.Ε 

Μίκρας  του  Δήμου  θέρμης,  οι  οποίες  θα  πρέπει  άμεσα  να  αντιμετωπίζονται  και  να 

αποκαθίστανται ώστε να μην διαταράσσεται η συνεχή και ασφαλή λειτουργία αυτών.

12. Την ανάγκη αντιμετώπισης των έκτακτων βλαβών του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού που παρουσιάζονται στα αντλιοστάσια της Δ.Ε Μίκρας του Δήμου θέρμης και 

της άμεσης αποκατάστασης των  βλαβών αυτών.

13. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό 

ηλεκτρολόγων-ηλεκτρονικών και ειδικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των βλαβών. 

14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

15. Την έγγραφη εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής & αποκατάστασης των ηλεκτρολογικών-

ηλεκτρονικών   βλαβών  που  παρουσιάζονται  στα  αντλιοστάσια  της  Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ 

καθώς  και  των  αντλιοστασίων  του βιολογικού  καθαρισμού[ΕΕΛ]και  αντλιοστασίων 

αποχέτευσης  της  ΔΕ  Μίκρας  του  Δήμου  θέρμης  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  στην  επιχείρηση ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ 
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Ε.Ε.  με Α.Φ.Μ. 800700946 που εδρεύει  στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης και  με ποσό 

δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 18.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ειδικότερα

− Αποκατάσταση των βλαβών της παραπάνω ΔΕ η οποία θα αφορά όλες τις γεωτρήσεις, 

αντλιοστάσια, δεξαμενές, αντλιοστάσια ΕΕΛ και αντλιοστάσια αποχέτευσης καθ όλη 

την διάρκεια της ημέρας, τα Σαββατοκύριακα και της Αργίες. 

− Εξαιρείται  μόνο  ο υποσταθμός  μέσης  τάσης  [μετασχηματιστής]  του αντλιοστασίου 

΄Συνδέσμου΄  όσον αφορά την εργασία και τα υλικά όταν και αν απαιτηθούν.

− Το σύνολο των βλαβών που θα προκύπτουν θα αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα από την 

γενεσιουργό  αιτία  αυτών.  Οι  βλάβες  εξ  αιτίας  αυξομείωσης  της  τάσης  της  ΔΕΗ, 

ακραίων  καιρικών  φαινόμενων,  κλοπών  και  άλλων  λόγων  περιλαμβάνονται  στην 

ανάθεση και αντιμετωπίζονται εξίσου και  άμεσα. 

− Οποιαδήποτε ηλεκτρολογικά μικροϋλικά απαιτηθούν για όλες τις παραπάνω εργασίες 

[κλοπές  ,βλάβες  κλπ]  συμπεριλαμβάνονται  στην  ανάθεση  και  αντικαθίστανται  - 

επισκευάζονται.

2. Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το ένα έτος από την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού

3. Η αμοιβή για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών θα καταβάλλεται τμηματικά 

με το πέρας κάθε φορά τμήματος των εργασιών. 

4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α. 64-09-01-0046 & 

Κ.Α. 54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύτηκε και 

θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

5. 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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