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Αξηζκ. Απνθ.164/2017 

Θέξκε 25-08-2017 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
Θέμα:« Διενέργεια απεσθείας ανάθεζης εργαζιών και δέζμεσζη 

διάθεζης πίζηωζης» 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη 

ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6. Σελ εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο θαη απξόζθνπηεο πδξνδόηεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Γ.Δ. 

Μίθξαο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο. 

7. Σελ αλάγθε άκεζεο αλέιθπζεο, αληηθαηάζηαζεο , ζπλαξκνγήο θαη επαλαηνπνζέηεζεο 

ηνπ ππνβξπρίνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ΄πλαδνύ΄ Σξηιόθνπ, ιόγσ 

βιάβεο πνπ παξνπζηάζζεθε ζην ππνβξύρην ζπγθξόηεκα [ Βξαρπθύθισκα-Φξαθάξηζκα,]  

όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

8. Σν γεγνλόο όηη ε Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο δελ δηαζέηεη θαηάιιειν κεράλεκα(εηδηθό γεξαλό 

κεγάινπ θνξηίνπ ή γεσηξύπαλν) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

9. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

10. Σελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο. 

11. Σελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΝΕΛΚΤΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  Τ/ ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ‘ΤΝΑΔΟΤ’ ΣΡΙΛΟΦΟΤ» 

12.  Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ 

αξηζκ. 00120/20217 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: ΑΝΕΛΚΤΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  Τ/ ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ‘ΤΝΑΔΟΤ’ ΣΡΙΛΟΦΟΤ» θαη 

εηδηθόηεξα: 

ΑΔΑ: 7ΘΑΦΟΛΖΛ-ΝΩΓ



 Αλέιθπζε, έιεγρνο-αληηθαηάζηαζε -ζπλαξκνγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνύ  Τ/  

40ΗΡ / 6’’ 

Μεηάβαζε γεξαλνύ, εξγαζίεο αλέιθπζεο από ην βάζνο 210 κ, έιεγρνο –

απνζπλαξκνιόγεζε επη ηόπνπ ηνπ ππνβξπρίνπ ζπγθξνηήκαηνο, αληηθαηάζηαζε ηνπ κε 

ζπλαξκνγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην πξνβιεπόκελνο βάζνο, 

ζηελ  επηρείξεζε ηνπ θ.  ΣΙΝΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ κε Α.Φ.Μ. 044415370 πνπ εδξεύεη ζην 

Πεξηβνιάθη Λαγθαδά, Σ.Κ. 57200 θαη κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ 

1.200,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή 

πίζησζε θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 64-09-01-0033 & 54-02-02-0623 γηα ηα νπνία έρεη 

εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.  

3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη κε ηελ άκεζε νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηώλ επηζθεπήο.  

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, 

κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

5. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 Α.Γ.. 

όπσο απηή ηζρύεη. 

 

 
                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                       

ΑΔΑ: 7ΘΑΦΟΛΖΛ-ΝΩΓ
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