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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  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 συνεχούς  και  αδιάκοπης λειτουργίας τού αρδευτικού δικτύου της 

Τ.Κ.  Σουρωτής  και  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Δ.Ε.  Βασιλικών  ενόψει  δε  και  τη 

αρδευτικής περιόδου την οποία διανύουμε.

7. Την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των  εργασιών  διάτρησης-αποκατάστασης, καθαρισμού-

ανάπτυξης  με την μέθοδο του AIR LIFT  και της δοκιμαστικής άντλησης της γεώτρησης 

΄Γέφυρα΄ Κ. Σουρωτής  εξ αιτίας του φρακαρίσματος του υποβρυχίου συγκροτήματος 

από πετρώματα και χαλίκι, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α..

8. Το  γεγονός  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  δεν  διαθέτει  κατάλληλο  μηχάνημα,  υδραυλικό 

γεωτρύπανο και αεροσυμπιεστή  υψηλής πίεσης,  για την εκτέλεση της εργασίας και 

εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικών  στην ΔΕΥΑ για την εκτέλεση της εργασίας

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

10. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

11. Την  αναγκαιότητα  παροχής  της  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «ΔΙΑΤΡΗΣΗ  –  AIR  LIFT  ΚΑΙ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΄ΓΕΦΥΡΑ΄  ΣΟΥΡΩΤΗΣ»

12.  Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 

αριθμ. 00103/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο:  «ΔΙΑΤΡΗΣΗ – AIR LIFT 

ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΄ΓΕΦΥΡΑ΄  ΣΟΥΡΩΤΗΣ» και ειδικότερα:.

ΑΔΑ: 6ΞΞΖΟΛΖΛ-ΔΑΠ



 Διάτρηση στερεών, καθαρισμός - αποκατάσταση & ανάπτυξη,   

δοκιμαστική άντληση.

 Μετάβαση υδραυλικού γεωτρύπανου , εγκατάσταση , διάνοιξη  γεώτρησης με Φ 

200 mm καί βάθος 220 μέτρων, με εναλλαγή κεφαλών διάτρησης και 

τοποθέτηση manson

 Μετάβαση, εγκατάσταση συγκροτήματος εμφύσησης πεπιεσμένου αέρα MIN 20 

bar,  καθαρισμός- ανάπτυξη 20 h της γεώτρησης και απομάκρυνση των στερεών 

του πυθμένα μέχρι και το βάθος 220 μέτρων με την μέθοδο της εμφύσησης αέρα 

[AIR LIFT] .

 Μετακίνηση και εγκατάσταση συγκροτήματος δοκιμαστικής άντλησης με 

γεννήτρια . Προάντληση 12 ωρών και συνεχή 72 ωρών με  δειγματοληψία καθώς 

και μέτρηση των υδραυλικών στοιχείων

στην  εταιρεία  Θ. ΖΗΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 082485354 και στοιχεία επικοινωνίας, 

έδρα: Τριάδι του Δήμου Θέρμης, Τ.Κ.57001, τηλ.:2310 461.532 και με συνολικό ποσό 

δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3.915,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

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

πόρους.  Στον  προϋπολογισμό  εξόδων του τρέχοντος  έτους  έχει  εγγραφεί  η  σχετική 

πίστωση και θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-09-01-0002 & 54-02-02-0623 για τα οποία έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

3. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται με την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών 

επισκευής. 

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

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

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 6ΞΞΖΟΛΖΛ-ΔΑΠ
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