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Αριθμ. Αποθ.242/2017 

Θέρμη 06-12-2017 

 
«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 παξνρή πδξνδόηεζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Δήκνπ Θέξκεο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο. 

7. Σελ αλάγθε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπλδέζεσλ - επεθηάζεσλ ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο 

κεηά από αηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ή  κεηά από επεκβάζεηο λέσλ έξγσλ.  

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 αλάγθε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «Σσνδέζεις – επεκηάζεις δικηύων 

ύδρεσζης ζε όλα ηα Δ.Δ. Θέρμης» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

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

10. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

11. Σηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή κε αξηζκό 00169/2017 Απόθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

12. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο: Ρήγαο Θεόδσξνο ΜΟΝ. ΙΚΕ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Σσνδέζεις – επεκηάζεις 

δικηύων ύδρεσζης ζε όλα ηα Δ.Δ. Θέρμης» όπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ζηελ επηρείξεζε Ρήγαο Θεόδσξνο ΜΟΝ. ΙΚΕ., κε 

ΑΔΑ: Ψ9ΙΩΟΛΖΛ-ΕΤΡ



Α.Φ.Μ. 800897020 θαη έδξα Μεγ. Αιεμάλδξνπ Σξίινθνο Σ.Κ. 57500,  κε πνζό 

αλάζεζεο επί ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ 4.005,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.. 

2. Εηδηθόηεξα νη εξγαζίεο ζα αθνξνύλ ζπλδέζεηο - επεθηάζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο – κεηά 

από αηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ή πξνθύπηνπλ κεηά από επεκβάζεηο λέσλ έξγσλ - 

πνπ έρνπλ ζπλνιηθό κήθνο 136 κέηξα. Από απηά θαηά κέζν όξν ηα εβδνκήληα επηά 

(77) κέηξα είλαη δηαηνκήο Φ63/16ΑΣ, ηα είθνζη νθηώ (28) είλαη δηαηνκήο Φ90/16ΑΣ 

θαη ηα ππόινηπα ηξηάληα έλα (31) είλαη Φ110/16ΑΣ  θαη εηδηθόηεξα: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ(m) 

 

ΣΙΜΗ ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Σύνδεζη – επέκηαζη με αγωγό Φ63 77 25,00 1.925,00 

2 Σύνδεζη – επέκηαζη με αγωγό Φ90 28 30,00 840,00 

3 Σύνδεζη – επέκηαζη με αγωγό Φ110 31 40,00 1.240,00 

ύνολο    καθαπήρ αξίαρ       4.005,00 

ΦΠΑ   961,20 

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ    4.966,20 

 

3. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

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

64-09-01-0016 & Κ.Α. 54-02-02-0623 έρεη πξνβιεθζεί ε αληίζηνηρε πίζησζε ε νπνία 

δεζκεύηεθε γηα λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.  

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

 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                       

ΑΔΑ: Ψ9ΙΩΟΛΖΛ-ΕΤΡ
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