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   Θέμα:« Απεσθείας ανάθεζη παροτής σπηρεζιών» 

                                                                                                                             

Ο Πρόεδρος 

ηης Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Έτονηας σπόυη: 

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

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

3. Τνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Υπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. Ν.3982/2011 «κεηαθνξά λεξνύ κέζσ αγσγώλ 

(αληιηνζηάζηα)» ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ΔΕΥΑ νθείινπλ λα εθδώζνπλ ζρεηηθή 

άδεηα. 

5. Τν γεγνλόο όηη ε ΔΕΥΑ Θέξκεο ππνρξενύηαη ζύκθσλα κε ηα ππ’ αξίζκ. 452540 

(11466) ζρεη. 440806 (11098) 407141 (10137), 372110 (9201)-11-2015 θαη 

311799(9453)/21-10-2016 έγγξαθα ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο λα πξνβεί ζηελ αλσηέξσ ελέξγεηα εηδάιισο 

ζα επηβιεζεί πξόζηηκν. 

6. Τν γεγνλόο όηη νη εξγαζίεο απηέο δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από 

ππαιιήινπο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εηδηθνηήησλ. 
7. Τελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν «Αδεηνδόηεζε 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίσλ Δ.E. Θέξκεο» 

8. Τελ εηζήγεζε ηεο Τ.Υ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

9. Τν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε 

ηελ αξηζκ. 00135/2017 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο. 

10. Τελ πξνζθνξά ηνπ θ. Τάηζε Κσλζηαληίλνπ πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Αδεηνδόηεζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίσλ 

Δ.E. Θέξκεο»,  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Αδεηνδόηεζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

αληιηνζηαζίσλ Δ.E. Θέξκεο», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Τ.Υ. ηεο 

Δ.Ε.Υ.Α., ζηελ επηρείξεζε ηνπ θ. Τάηζε Κσλζηαληίλνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Τ.Ε.,  κε ΑΦΜ 

116724571 θαη κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, έδξα: Ει. Αεξνπνξίαο 26, Θέξκε Τ.Κ. 57001, 

Τει.: 2310461088, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 19.766,90επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εηδηθόηεξα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ           

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΔΑ: ΨΔΔΔΟΛΖΛ-ΚΘΖ



1 

ύνηαξη επυηημαηολογίυν για ηον 

πποζδιοπιζμό ηηρ καηηγοπίαρ και ηυν 

δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι για 

απαλλαγή / έκδοζη αδειών εγκαηάζηαζηρ και 

λειηοςπγίαρ. ηεμ. 27 78,90 2.130,30 € 

2 ύνηαξη ηοπογπαθικών διαγπαμμάηυν ηεμ. 27 237,90 6.423,30 € 

3 

Δημιοςπγία καηότευν ηυν ςθιζηάμενυν 

εγκαηαζηάζευν ηεμ. 27 198,50 5.359,50 € 

4 

Διεκπεπαίυζη διαδικαζίαρ για έκδοζη 

βεβαιώζευν σπήζευν γήρ ζςνεννόηζη με 

εμπλεκόμενη ςπηπεζία, καηάθεζη 

δικαιολογηηικών, παπακολούθηζη θακέλος. ηεμ. 27 98,70 2.664,90 € 

5 

Διεκπεπαίυζη διαδικαζίαρ για έκδοζη 

πιζηοποιηηικού πςποπποζηαζίαρ όπος 

απαιηείηαι ζςνεννόηζη με εμπλεκόμενη 

ςπηπεζία, καηάθεζη δικαιολογηηικών, 

παπακολούθηζη θακέλος. ηεμ. 4 65,50 262,00 € 

6 

Διεκπεπαίυζη διαδικαζίαρ για έκδοζη 

πιζηοποιηηικού ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ 

όπος απαιηείηαι ζςνεννόηζη με εμπλεκόμενη 

ςπηπεζία, καηάθεζη δικαιολογηηικών, 

παπακολούθηζη θακέλος. ηεμ. 4 65,50 262,00 € 

7 

Διεκπεπαίυζη διαδικαζίαρ για έκδοζη άδειαρ 

λειηοςπγίαρ, ζςνεννόηζη με εμπλεκόμενη 

ςπηπεζία, καηάθεζη ηυν ανυηέπυ 

δικαιολογηηικών, παπακολούθηζη θακέλος, 

ηελική Αδειοδόηηζη. ηεμ. 27 98,70 2.664,90 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 19.766,90 € 

ΦΠΑ 24% 4.744,06 € 

ΣΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 24.510,96 € 

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

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

πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 18-03-01-0015 & 54-02-02-0123 θαη έρεη 

εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ 

από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

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

κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

5. Σηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ νξζή, 

απξόζθνπηε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξνρή ησλ πξνο αλάζεζε 

ππεξεζηώλ. 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                 

ΑΔΑ: ΨΔΔΔΟΛΖΛ-ΚΘΖ
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