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Θέρμη 10-05-2017

«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  συστηματικής  παροχής  νερού  άρδευσης  στις  Τ.Κ.  της  Δ.Ε. 

Θέρμης  η οποία κρίνεται  αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών ποτίσματος των 

καλλιεργειών ενόψει και της αρδευτικής περιόδου.

7. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του δικτύου άρδευσης  της Δ.Ε. 

Θέρμης (Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου & Ταγαράδων).

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  00063/2017  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:  «Συντήρηση δικτύου 

άρδευσης ΔΕ Θέρμης», όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση της Τ.Υ. 

της  Δ.Ε.Υ.Α. στην επιχείρηση  ΤΟΥ κ.  ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗ Δ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  με Α.Φ.Μ. 

119783484, έδρα Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57500 και  με ποσό ανάθεσης 

των εργασιών 3.912,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

ΑΔΑ: ΨΡ0ΑΟΛΖΛ-ΨΘΟ



 Ειδικότερα οι εργασίες θα αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του 

δικτύου άρδευσης  της Δ.Ε. Θέρμης (Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου & Ταγαράδων) 

και συγκεκριμένα αφορά στις επισκευές εξήντα δύο (62) βλαβών που οφείλονται σε 

υψηλές  πιέσεις  λόγω  αυξημένης  ζήτησης  και  στην  παλαιότητα  των  υφιστάμενων 

δικτύων. Από αυτές κατά μέσο όρο οι τριάντα (30) βλάβες προκύπτουν σε αγωγούς 

διατομής  Φ90, Φ125 & Φ140 και τριάντα δύο (32) σε αγωγούς διατομής  Φ160 & 

Φ200 (Το συνολικό μήκος δικτύων άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης είναι 

49 χ.λ.μ.).

 Συγκεκριμένα οι εργασίες αναλύονται:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ανά βλάβη)

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 Συντήρηση σε αγωγούς άρδευσης Φ90, 

Φ125 & Φ140
30 60,00 1.800,00

2  Συντήρηση σε αγωγούς άρδευσης 
Φ160 & Φ200

32 66,00 2.112,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     3.912,00
ΦΠΑ 938,88

Γενικό σύνολο δαπάνης  4.850,88
2. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2017 και στους Κ.Α. 

64-09-03-0001 & Κ.Α. 54-02-02-0623 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
                                                     

ΑΔΑ: ΨΡ0ΑΟΛΖΛ-ΨΘΟ
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