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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 διασφάλιση της προστασίας των εξωτερικών χώρων αντλιοστασίων και δεξαμενών 

της Δ.Ε. Θέρμης.

7. Την προστασία των παραπάνω χώρων από κακόβουλες ενέργειες  τρίτων, την αδυναμία 

εισόδου μικρών και μεγάλων ζώων στις δεξαμενές ώστε να διασφαλίζεται η  ποιότητα 

του πόσιμου νερού.

8. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό 

τεχνιτών με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία. 

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

10.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

11. Την προσφορά της εταιρείας: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. Ο.Ε.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  «“ΕΠΙΣΚΕΥΗ  -  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  Δ.Ε.  ΘΕΡΜΗΣ”»,  όπως  αυτές 

περογράφονται  αναλυτικά  στην  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  στην  επιχείρηση 

Χατζηδημητρίου Νικόλαος Αντωνίου Αναστάσιος Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 997827002 και έδρα 

ΘΡΑΚΗΣ 8 Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Τ.Κ. 57001,  με ποσό ανάθεσης των εργασιών 3.650,00€ 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Ειδικότερα οι εργασίες θα αφορούν: 

ΑΔΑ: 6Λ9ΤΟΛΖΛ-ΣΣΚ



- επισκευή περιφράξεων με σωλήνες γαλβανιζέ 2΄΄ πάχους 2 χιλ. ύψους 2 μ, σύρμα 

πάχους Νο 16 και ύψος 1,70 μ – ρόμβος, σύρμα αγκαθωτό δύο σειρών μήκους 150 

μέτρων

Δεξαμενή Φοιρού Θέρμης, Δεξαμενή Μικρή Λίτσα Θέρμης, υδρευτική γεώτρηση Α1 

Πλαγιαρίου

- επισκευή σιτών στα  παράθυρα ώστε να μην επιτρέπεται  η διέλευση  ζώων ή 

εντόμων

Δεξαμενή  Φοιρού  Θέρμης  (2),  Δεξαμενή  Μικρή  Λίτσα  Θέρμης  (2),  υδρευτική 

γεώτρηση Α1  Πλαγιαρίου (2)

- επισκευή σιδεριών, κλειδαριών και μεντεσέδων σε υφιστάμενα καπάκια σε όλους 

τους προαναφερόμενους χώρους  

3. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2017 και στους Κ.Α. 

64-09-01-0007  &  Κ.Α.  54-02-02-0623  έχει  προβλεφθεί  αντίστοιχη  πίστωση  η  οποία 

δεσμεύτηκε για να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  

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

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 6Λ9ΤΟΛΖΛ-ΣΣΚ
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