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Ο Πρόεδρος 

ηης Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Έτονηας σπόυη: 

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

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

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

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ 

4. Tν άξζξν 2 παξ 2 θαη ην άξζξν 5 ηεο 101/2011 απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

5. Σο  άρθρο 9 του ν 1069/80   

6. Σν γεγνλόο όηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο 

γλώζεηο 

7.  Σν γεγνλόο όηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

από ππαιιήινπο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 

8. Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν «Εξγαζίεο απνγξαθήο 

πεξηνπζίαο ηεο Τπεξεζίαο άξδεπζεο  ηνπ Δήκνπ  Θέξκεο κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε 

απηώλ θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ πεξηνπζία ηεο  Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο βάζεη ηνπ Ν. 

3852/2010  θαη ηνπ άξζξ. 8& 9 ηνπ Ν. 1069/1980» 

9. Σελ εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

10. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε 

ηελ αξηζκ. 00035/2017 Πξόηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο θαη ηελ αληίζηνηρε κε 

αξηζκό 118/2017 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

11. Σελ πξνζθνξά ηνπ θ. Ισαλλίδε Γεσξγίνπ πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

κε ηίηιν: «Εξγαζίεο απνγξαθήο πεξηνπζίαο ηεο Τπεξεζίαο άξδεπζεο  ηνπ Δήκνπ  

Θέξκεο κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε απηώλ θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ πεξηνπζία ηεο  

Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο βάζεη ηνπ Ν. 3852/2010  θαη ηνπ άξζξ. 8& 9 ηνπ Ν. 1069/1980»  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Εξγαζίεο απνγξαθήο πεξηνπζίαο ηεο 

Τπεξεζίαο άξδεπζεο  ηνπ Δήκνπ  Θέξκεο κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε απηώλ θαη ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζηελ πεξηνπζία ηεο  Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο βάζεη ηνπ Ν. 3852/2010  θαη ηνπ άξζξ. 8& 9 

ηνπ Ν. 1069/1980», όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α., 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ θ. Ισαλλίδε Γεσξγίνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Εξγνιήπηεο Σερληθώλ 

ΑΔΑ: ΩΛΕ4ΟΛΖΛ-Ζ99



Έξγσλ,  κε ΑΦΜ 103961803 θαη κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, έδξα: ΔΗΜ. & ΚΑΡΑΟΛΗ 26Α, 

Θέξκε Σ.Κ. 57001,  έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εηδηθόηεξα: 

2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή 

πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 18-03-01-0017 & 54-02-02-0123 θαη έρεη 

εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ε 31ε/12/2017 από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, 

κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

5. ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ νξζή, 

απξόζθνπηε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξνρή ησλ πξνο αλάζεζε 

ππεξεζηώλ. 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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