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   Θέμα:« Απεσθείας ανάθεζη παροτής σπηρεζιών» 

                                                                                                                             

Ο Πρόεδρος 

ηης Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Έτονηας σπόυη: 
Έρνληαο ιάβεη ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ) 

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

3. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ 

4. Σελ νδεγία 2000/60/EK (ΦΔΚ ηεχρνο  Β  1751-22/05/2017)   

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1069/80 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4483/17   

6. Σν γεγνλφο φηη θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην.  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 135275/22-05-2017 

8. Σελ αλάγθε εθπφλεζεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο πξνθεηκέλνπ ζηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο.. 

9. Σν γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 

ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εηδηθνηήησλ. 

10. Σελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.  

11. Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε 

ηελ αξηζκ. 00156/2017 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

12. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «χληαμε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζχκθσλα 

κε ηνλ λ. 1069/80», φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ζηελ εηαηξείαο ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ,  κε ΑΦΜ 800463383 θαη κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, έδξα: ΒΑΛΑΩΡΙΣΟΤ 

7, Σ.Κ. 54626, Σει.: 2310541903, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 4.000,00επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 

θαη εηδηθφηεξα: εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζηελ νπνία ζα γίλεηαη αλάιπζε 

ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πξνζδηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, 

πξνζδηνξηζκφο εζφδσλ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη λέαο, πξφβιεςε απνηειεζκάησλ- 

βησζηκφηεηα, θνηλσληθφ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, πξφηαζε λέαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. 
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2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο 

πφξνπο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή 

πίζησζε πνζνχ 1.000,00 & 240,00€ αληίζηνηρα, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 64-01-01-

0012 & 54-02-02-0623 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο ζα πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε γηα ην 

ππφινηπν ηνπ πνζνχ. 

3. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη κέρξη ηελ 31ε-01-2018 απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, 

κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ πάξνρν ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

5. ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνχλ εηδηθφηεξνη φξνη γηα ηελ νξζή, 

απξφζθνπηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξνρή ησλ πξνο αλάζεζε 

ππεξεζηψλ. 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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