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Αριθμ. Αποθ.236/2017 

Θέρμη 27-11-2017 

 
«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζη εργαζιών και δέζμεσζη διάθεζης 

πίζηωζης» 

                                                                                                                            

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Τ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

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

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

ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 

38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6. Σελ εμαζθάιηζε ηεο ζπζηεκαηηθήο παξνρήο λεξνύ άξδεπζεο ζηελ Σ.Κ. Κ. ρνιαξίνπ 

ηεο Δ.Ε. Μίθξαο ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνηίζκαηνο 

ησλ θαιιηεξγεηώλ ελόςεη θαη ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ. 

7. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ αληηθαηάζηαζεο δηθηύνπ άξδεπζεο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ κηθξνύ Φξάγκαηνο Κ. ρνιαξίνπ. 

8. Σν γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ δύλαηαη λα εθηειεζηνύλ από ην πθηζηάκελν 

πξνζσπηθό ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο ιόγσ έιιεηςεο ηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ. 

9. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.  

10. Σηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ κε αξηζκό 00106/2017 Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

11. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

12. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο: ΑΦΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗ Ο.Ε 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ανηικαηάζηαζη δικηύοσ 

άρδεσζης μικρού Φράγμαηος Κ. Στολαρίοσ», όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ζηελ επηρείξεζε ΑΦΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗ Ο.Ε., κε Α.Φ.Μ. 

800898110, έδξα Νέν Ρύζην, Σ.Κ. 57500 θαη κε πνζό αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ 

2.000,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α..  

ΑΔΑ: ΩΑΒΚΟΛΖΛ-ΨΜΔ



 πγθεθξηκέλα ζα αληηθαηαζηαζνύλ 290 κέηξα αγσγνύ Φ63/16ΑΣΜ – ζύκθσλα κε 

ηελ αξρηθή πξνκέηξεζε - ζα θαζνξηζηνύλ λέεο κεθνηνκέο γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ 

παιηώλ θαη λέσλ νδεύζεσλ, ζα γίλεη ππνινγηζκόο πηέζεσλ-δηαηνκώλ αγσγνύ-

θξεαηίσλ-ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αληιηώλ ζα επηιερζνύλ ηα θαηάιιεια πιηθά θαη 

εμαξηήκαηα ζύκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκό θαη ζα θαζνξηζηεί ε αθξηβή όδεπζε ηνπ 

αγσγνύ 

 Εηδηθόηεξα νη εξγαζίεο αλαιύνληαη: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΔΑΠΑΝΗ ζε € 

1 Έλεγτος –σπολογιζμός-καηαγραθή μηκοηομών. 250,00 

2 Εργαζίες παρακολούθηζης και ζσνηονιζμού εκζκαθών-

Έλεγτος διαηομών και καηάζηαζης αγωγού. 

580,00 

3 Τπολογιζμός-Καηαγραθή –Επιλογή σλικών, εκηονώζεων, 

ανηιπληγμαηικών βαλβίδων-θρεαηίων διατείριζης. 

[Προδιαγραθές]  

660,00 

4 Τδρασλικές ρσθμίζεις –ηεζη πίεζης και λειηοσργίας 

όλης ηης εγκαηάζηαζης. 

510,00 

   

ύνολο    καθαπήρ αξίαρ      2.000,00 

ΦΠΑ  24% 480,00 

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ   2.480,00 

 

2. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 θαη ζηνπο Κ.Α. 

15-90-12-0015 & Κ.Α. 54-02-02-0123 έρεη πξνβιεθζεί ε αληίζηνηρε πίζησζε ε νπνία 

δεζκεύηεθε γηα λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.  

3. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 Α.Δ.. 

όπσο ηζρύεη. 

 

 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                       

ΑΔΑ: ΩΑΒΚΟΛΖΛ-ΨΜΔ
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