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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών»

                                                                                                                            

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 326, 328 και 330

4. Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης

5. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και το γεγονός ότι «  Οι διαδικασίες πρέπει να 

ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό γιατί πρόκειται η μελέτη του έργου του θέματος  

να  υποβληθεί  στο  ΕΠ  "Κεντρική  Μακεδονία"  στον  Άξονα  Προτεραιότητας ΑΞ06 

"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ"  ο  οποίος  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  

Ανάπτυξης με τίτλο "Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας  

του πόσιμου νερού"».

6. Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την παροχή των  υπηρεσιών με τίτλο:  «ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.  

ΑΝΤΩΝΙΟΥ» 

7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης 

στους  ΚΑ  15-90-18-0010  &  54-02-02-0123.  Το  γεγονός  ότι  στον  υπό  έγκριση 

προϋπολογισμό έτους 2017 έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση. 

8. Την με αριθμό ΑΑΥ226 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Αναθέτουμε  την  παροχή  της  υπηρεσίας  «ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΤ.  ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ»,  όπως ειδικότερα 

περιγράφεται  στην  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας 

ανάθεσης, στο γραφείο της κ.  ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ ΣΟΦΙΑ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΧΗΜΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ.,  με ΑΦΜ 065861818  και με στοιχεία επικοινωνίας, έδρα: ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ 

60,  Τ.Κ.  54646,  Πόλη:  Θεσσαλονίκη,  έναντι  του  ποσού  των  1.500,00 ευρώ,  χωρίς 

Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 7ΥΞ6ΟΛΖΛ-ΦΡΠ

ΑΔΑ: 7ΥΞ6ΟΛΖΛ-ΦΡΠ



2. Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 Έλεγχος  πληρότητας  φακέλου  για  τις  αδειοδοτήσεις  του  έργου  "ΕΞΩΤ.  ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΓ.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ όπως  αλλαγές  στην  νομοθεσία   των  δημοσίων  έργων, 

αδειοδοτήσεις (Δασαρχείο, Δ/νση Υδάτων, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες).

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

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους όπου έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση,  η  οποία  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.  15-90-18-0010  &  54-02-02-0123και  έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 

έτους 2017 έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.

4. Ο χρόνος  παράδοσης  της  υπηρεσίας  ορίζεται  το  διάστημα  των  30  ημερών από  την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. Η πληρωμή του ποσού θα γίνει με την παράδοση κάθε φορά μέρους των εργασιών και 

με την έκδοση εντάλματος πληρωμής,  μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου 

τιμολογίου.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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