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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Έγκριση εκτέλεσης 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 118 του Ν. 4412/2016.

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 

την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6. Την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης υδροδότησης των κατοίκων της Τ.Κ. 

Θέρμης Δ.Ε. Θέρμης. 

7. Την έκτακτη  ανάγκη  άμεσης  επισκευής  τού επιφανειακού  συγκροτήματος  Νο  2 ,στο 

αντλιοστάσιο ύδρευσης ΄ Τούμπας ΄ της Τ.Κ. Θέρμης Δ.Ε. Θέρμης, του Δήμου Θέρμης.

8. Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό  για  την 

επισκευή του επιφανειακού συγκροτήματος Νο 2 ,στο αντλιοστάσιο ύδρευσης ΄ Τούμπας 

΄ της Τ.Κ. Θέρμης.

9. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει προσωπικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις 

για την εκτέλεση των εργασιών.

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

11. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

12. Την  αναγκαιότητα  παροχής  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟ 2, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΄ΤΟΥΜΠΑΣ΄ ΘΕΡΜΗΣ»

13. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 

αριθμ. 169 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΑΔΑ: 79Δ5ΟΛΖΛ-Μ9Ξ



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Εγκρίνουμε  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΟ  2,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΄ΤΟΥΜΠΑΣ΄  ΘΕΡΜΗΣ,  εκτιμώμενης  αξίας 

680,00€, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ειδικότερα:.

 Εργασίες επισκευής τού επιφανειακού συγκροτήματος D240    αντλίας
 - Αντικατάσταση ρουλεμάν.

 - Κατασκευή και αντικατάσταση άξονα.

 - Αντικατάσταση τσιμουχών & στεγανωτικά σαλαμάστρας.

 - Αμμοβολή - Βαφή - μοντάρισμα.

2. Η δαπάνη  που  προκαλείται  από  τη  συγκεκριμένη  ανάθεση  θα  καλυφθεί  από  ιδίους 

πόρους.  Στον  προϋπολογισμό  εξόδων του τρέχοντος  έτους  έχει  εγγραφεί  η  σχετική 

πίστωση ποσού 680,00€ & 163,20€, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64-09-01-0020 & 54-

02-02-0623 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

3. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται με την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών 

επισκευής. 

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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