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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:« Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση 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. Το γεγονός ότι στο αντλιοστάσιο λυμάτων Ν.Ρυσίου, το οποίο υπάρχει στην ΕΕΛ Θέρμης, 

πρέπει  να  γίνουν  κάποιες  εργασίες  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  των 
εργαζομένων και να είναι δυνατή η επέμβαση σε αυτό και η αποκατάσταση βλαβών.

11. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους 
της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  διότι  αφενός  δεν  επαρκεί  το  υφιστάμενο  προσωπικό  αφετέρου  δεν 
απασχολείται στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προσωπικό με συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία.

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών στο αντλιοστάσιο λυμάτων Ν. Ρυσίου, 

το οποίο υπάρχει στην ΕΕΛ Θέρμης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων 
και να είναι δυνατή η επέμβαση σε αυτό και η αποκατάσταση βλαβών, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α., στην  επιχείρηση της κ. Καμπούρογλου 
Θεοδώρα, που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Θεσ/νίκης, με ΑΦΜ: 105027378,  και  με 
ποσό ανάθεσης των εργασιών 4.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι εργασίες:

3. κατασκευή  σιδηρών  καλυμμάτων  των  δύο  φρεατίων  εξωτερικών  διαστάσεων  2,20 
m×2,50  m και  2,20  m×1,80  m.  Θα  προηγηθεί  σιδηροκατασκευή   από  δοκούς   με 
διαχωρισμό σε 9 μικρά τεμάχια το 1ο φρεάτιο και σε 6 το 2ο φρεάτιο. Το κάθε κάλυμμα 
από στραντζαριστή λαμαρίνα 3 χιλιοστά θα καλύπτει περιμετρικά κατά 5 εκατοστά τον 
δοκό υποδοχής και θα φέρει σιδερένιες λαβες στις δύο πλευρές για να αναρτάται. Στο 
σημεία  των  τεμαχίων των φρεατίων  που  είναι  η αντλίες με το συρματόσκοινο  τα 
καπάκια  θα  γίνουν με  πλέγμα  ρομβοειδή με  οπή 5 ×5 εκατοστά  με εσοχή για  το 
συρματόσκοινο  της αντλίας 20 ×30 εκατοστά. Όλα τα σιδηρά τεμάχια θα βαφούν με 
κατάλληλη βαφή για την μέγιστη δυνατή προστασία τους από διάβρωση. Περιμετρικά των 
φρεατίων ο χώρος, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα, θα καλυφθεί με σκυρόδεμα C16/20 
πάχους 15 εκατοστών και πλάτους ενός μέτρου για τις τρεις πλευρές και δύο μέτρων για 
τη νότια πλευρά.

4. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάρκεια δύο (2) μηνών  από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης 

5. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους  Κ.Α. 12-01-02-0001 & 54-
02-02-0123 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία θα  διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης.

6. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 3/2016 Α.Δ.Σ. 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 697ΤΟΛΖΛ-0ΞΚ
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