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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 άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου όμβριων υδάτων 

της περιοχής της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.

7. Την εξασφάλιση της υγιεινής των κατοίκων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.

8. Την επιτακτική ανάγκη καθαρισμού του δικτύου όμβριων της περιοχής της Δ.Ε. Θέρμης 

από φερτά υλικά για την αποφυγή πλημμύρων. 

9. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

10. Την  αναγκαιότητα  παροχής  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «Καθαρισμός  Φρεατίων 

Όμβριων Υδάτων»

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

αριθμ.  174  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης,  με  αριθμό  καταχώρισης  00174  στα 

λογιστικά βιβλία της Δ.Ε.Υ.Α...

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: Καθαρισμός Φρεατίων Όμβριων 

Υδάτων, εκτιμώμενης αξίας 18.510,00€, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης.

2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός Φρεατίων 

Όμβριων Υδάτων  όπως αυτές  περιγράφονται  ειδικότερα στην έκθεση  της  Τεχνικής 
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Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ..  και  συγκεκριμένα  θα  καθαριστούν  265  φρεάτια  ομβρίων 

υδάτων διαστάσεων μήκους 1,20 μ και βάθους 0,80 μ και  195 φρεάτια μήκους 1,20 μ 

και βάθους 1,20 μ. 

Η διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας θα είναι ως εξής:

Απομάκρυνση της  σχάρας από χυτοσίδηρο 

- Καθαρισμός εσωτερικά του φρεατίου από πάσης φύσεως φερτά υλικά

- Καθαρισμός του αμμοκράτη (σε ύψος 20 εκ από τη βάση) 

- Καθαρισμός του συφωνίου που συνδέει το φρεάτιο με το αγωγό ομβρίων

- Επανατοποθέτηση της σχάρας  

1. 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 13.400,00€ & 3.216,00€, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64-09-01-0013 & 

54-02-02-0623  και  έχει  εκδοθεί  η  σχετική  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης.  Στον 

προϋπολογισμό έτους 2017 θα υπάρξει αντίστοιχη πίστωση.

2. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) μηνών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

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

την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

4. Στη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  θα  αναφερθούν  ειδικότεροι  όροι  για  την  ορθή, 

απρόσκοπτη και  σύμφωνα με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  παροχή των προς  ανάθεση 

υπηρεσιών.

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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