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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 σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα 

του Ν.3982/2011 «μεταφορά νερού μέσω αγωγών (αντλιοστάσια)» οι ΔΕΥΑ οφείλουν 

να εκδώσουν σχετική άδεια. Επιπροσθέτως η ΔΕΥΑ Θέρμης υποχρεούται σύμφωνα με τα 

υπ’ αρίθμ. 452540 (11466) σχετ. 440806 (11098) 407141 (10137), 372110 (9201)-11-

2015 και 311799(9453)/21-10-2016 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να προβεί στην ανωτέρω ενέργεια.

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

«Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιοστασίων Δ.Δ Βασιλικών» 

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

στους  ΚΑ  18-03-01-0014  &  54-02-02-0123.  Το  γεγονός  ότι  στον  υπό  έγκριση 

προϋπολογισμό έτους 2017 έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση. 

8. Την με αριθμό ΑΑΥ234 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Αναθέτουμε  την  παροχή της  υπηρεσίας  «Αδειοδότηση εγκατάστασης  και  λειτουργίας 

αντλιοστασίων Δ.Δ. Βασιλικών», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην εισήγηση της Τ.Υ. 

της Δ.Ε.Υ.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  στο γραφείο του κ.  Ιωαννίδη 

Γεωργίου,  ΔΙΠΛ/ΧΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,  με  ΑΦΜ  103961803  και  με  στοιχεία 

επικοινωνίας, έδρα: ΔΗΜ. & ΚΑΡΑΟΛΗ 26, Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμης Θεσσαλονίκης, 

έναντι του ποσού των 19.124,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

2. Συγκεκριμένα,  η  παρεχόμενη υπηρεσία  και  το  παραδοτέο υλικό  θα περιλαμβάνει  τις 

παρακάτω εργασίες:
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 Σύνταξη ερωτηματολογίων για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται για απαλλαγή / έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. 

 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
 Δημιουργία κατόψεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 Διεκπεραίωση  διαδικασίας  για  έκδοση  βεβαιώσεων  χρήσεων  γης  συνεννόηση  με 

εμπλεκόμενη υπηρεσία, κατάθεση δικαιολογητικών, παρακολούθηση φακέλου.
 Διεκπεραίωση  διαδικασίας  για  έκδοση  πιστοποιητικού  πυροπροστασίας  όπου  απαιτείται 

συνεννόηση  με  εμπλεκόμενη  υπηρεσία,  κατάθεση  δικαιολογητικών,  παρακολούθηση 
φακέλου.

 Διεκπεραίωση διαδικασίας  για έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου 
απαιτείται  συνεννόηση  με  εμπλεκόμενη  υπηρεσία,  κατάθεση  δικαιολογητικών, 
παρακολούθηση φακέλου.

 Διεκπεραίωση διαδικασίας για έκδοση άδειας λειτουργίας, συνεννόηση με εμπλεκόμενη 
υπηρεσία, κατάθεση δικαιολογητικών, παρακολούθηση φακέλου, τελική Αδειοδότηση.

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.  18-03-01-0014  &  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  4  μηνών  από  την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει τμηματικά, με την παράδοση κάθε φορά 

μέρους των εργασιών και με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από 

τον πάροχο ισόποσου τιμολογίου.

6. 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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