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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης 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 328 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 απρόσκοπτης υδροδότησης των κατοίκων της Τ.Κ. Κ. Σχολαρίου 

Δ.Ε. Μίκρας.

7. Την ανάγκη μετατόπισης και βελτίωσης των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στην 

περιοχή  των  εκτός  σχεδίου  αγροτεμαχίων  του  Κ.  Σχολαρίου  του  Δήμου  Θέρμης 

αφενός για την αποφυγή της διέλευσης, εντός ιδιωτικών αγροτεμαχίων και αφετέρου 

εξαιτίας συνεχών βλαβών που προκύπτουν λόγω παλαιότητας

8. Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού.

9. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

10. Τις  αναληφθείσες  πιστώσεις  και  την  με  αριθμό  00107/2017  Απόφαση  Ανάληψης 

Υποχρέωσης.

11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

12. Την προσφορά της επιχείρησης: ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Μετατόπιση - βελτίωση 

δικτύου  ύδρευσης  Κ.  Σχολαρίου»,  όπως  αυτές  περιγράφονται  αναλυτικά  στην 

εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. στην επιχείρηση ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε., με 
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Α.Φ.Μ. 800491007, έδρα 29ο ΧΙΛ.ΘΕΣ-ΜΟΥΔΑΝ, Τ.Κ. 57500 και με ποσό ανάθεσης 

των εργασιών 3.994,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

 Συγκεκριμένα θα γίνει μετατόπισή του δικτύου μήκους 320 μέτρων στην περιοχή του 
παράδρομου της Χαλκιδικής στο ύψος του Κ. Σχολαρίου (περιοχή ζαχαροπλαστεία 
Χατζηφωτίου) και θα βελτιωθεί δίκτυο ύδρευσης μήκους 600 μέτρων Φ63/16 ΑΤΜ 
στην περιοχή 'Παπά' Κ. Σχολαρίου  Θα μετατοπιστούν-βελτιωθούν 920 μέτρα αγωγού 
Φ63/16ΑΤΜ – σύμφωνα με την αρχική προμέτρηση - θα καθοριστούν νέες μηκοτομές 
για τη διερεύνηση των παλιών και νέων οδεύσεων, θα γίνει υπολογισμός πιέσεων-
διατομών αγωγού-φρεατίων-τεχνικών  χαρακτηριστικών  αντλιών  θα  επιλεχθούν  τα 
κατάλληλα υλικά και εξαρτήματα σύμφωνα με τον υπολογισμό και θα καθοριστεί η 
ακριβή  όδευση  του  αγωγού.  Στην  αναφερόμενη  μετατόπιση  θα  επιλεχθούν  τα 
απαιτούμενα  νέα  φρεάτια-βαλβίδες  επιλογής  και  όλες  οι  συνδέσεις  θα  γίνουν 
σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  οι  οποίες  επίσης  θα  υπολογιστούν  και 
εκτιμηθούν .  

 Ειδικότερα οι εργασίες αναλύονται:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
1 Έλεγχος –υπολογισμός-καταγραφή μηκοτομών. 500,00
2 Εργασίες παρακολούθησης και συντονισμού εκσκαφών-Έλεγχος διατομών 

και κατάστασης αγωγού.
1.160,00

3 Υπολογισμός-Καταγραφή –Επιλογή υλικών, εκτονώσεων, 
αντιπληγματικών βαλβίδων-φρεατίων διαχείρισης.
[Προδιαγραφές] 

1.320,00

4 Υδραυλικές ρυθμίσεις –τεστ πίεσης και λειτουργίας όλης της 
εγκατάστασης.

1.014,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     3.994,00
ΦΠΑ  24% 958,56

Γενικό σύνολο δαπάνης  4.952,56
2. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2017 και στους Κ.Α. 

15-90-12-0012 & Κ.Α. 54-02-02-0123 έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση η οποία 

δεσμεύτηκε για να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 8/2017 Α.Δ.Σ. 

όπως ισχύει.

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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