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«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζη εργαζιών και δέζμεσζη διάθεζης 

πίζηωζης» 

                                                                                                                            

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

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

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

3. Τνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Υπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Θ. θαη 

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

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

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6. Τελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ύδξεπζεο θαη βεβαίσζεο 

ινγαξηαζκώλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο θαη ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ απνθαζηζκέλσλ  

ρξνλνδηαγξακκάησλ  έθδνζεο ησλ ινγαξηαζκώλ. 

7. Τελ εμαζθάιηζε ηεο αθξηβνύο θαη αδηάιεηπηεο θαηαγξαθήο ησλ ελδείμεσλ ησλ 

πδξνκεηξεηώλ ησλ Τ.Γ. Πιαγηαξίνπ, Τ.Γ. Κάησ Σρνιαξίνπ θαη ζην Τ.Γ Tξηιόθνπ ζηα 

αθίλεηα εθηόο ζρεδίνπ θαη όπνπ αιινύ παξαζηεί αλάγθε ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο Γ.Δ. 

Μίθξαο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία.  

8. Τν γεγνλόο όηη ε κέηξεζε ησλ πδξνκεηξεηώλ Τνπηθώλ Γηακεξηζκάησλ Γ.Δ. Μίθξαο ηνπ 

Γήκνπ Θέξκεο μεθηλά ηνλ κήλα Ιαλνπάξην.  

9. Τελ αλάγθε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: Ανάγνωζη και  καηαμέηρηζη ηων 

σδρομεηρηηών Σοπικών Διαμεριζμάηων Πλαγιαρίοσ, Κ. τολαρίοσ και Σριλόθοσ ηης 

Δημοηικής Ενόηηηας ΜΙΚΡΑ  ηοσ Δήμοσ Θέρμης 

10. Τν γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ δύλαηαη λα εθηειεζηνύλ από ην πθηζηάκελν 

πξνζσπηθό ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο θαζώο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ 

αλαγθώλ ιόγσ έιιεηςεο απηνύ. 

11.  Τελ εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Καηαλαισηώλ θαη Βεβαίσζεο Λνγαξηαζκώλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Θ. 

12. Τν γεγνλόο όηη ζηνλ ππό έγθξηζε πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2018 έρεη εγγξαθεί ε αληίζηνηρε 

πίζησζε ζηνπο Κ.Α. 64-09-01-0018 θαη Κ.Α 54-02-02-0623  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1. Τελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Ανάγνωζη και  καηαμέηρηζη ηων 

σδρομεηρηηών Σοπικών Διαμεριζμάηων Πλαγιαρίοσ, Κ. τολαρίοσ και Σριλόθοσ ηης 

Δημοηικής Ενόηηηας ΜΙΚΡΑ  ηοσ Δήμοσ Θέρμης», όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Καηαλαισηώλ θαη Βεβαίσζεο Λνγαξηαζκώλ 

ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Θ. ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 18.500,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο 

Φ.Π.Α.  

2. Δηδηθόηεξα ε θαηακέηξεζε ζα αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηώλ  (3) κεηξήζεσλ 

ζην Τ.Γ. Πιαγηαξίνπ ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην , Μάην θαη Σεπηέκβξην ηνπ 2018 ηξηώλ (3) 

κεηξήζεσλ ζην Τ.Γ. Κάησ Σρνιαξίνπ ηνπο κήλεο Μάξηην , Ινύιην θαη Ννέκβξην  ηνπ 

2018 ,δύν (2) κεηξήζεσλ ζην Τ.Γ Tξηιόθνπ ζηα αθίλεηα εθηόο ζρεδίνπ ηνπο κήλεο 

Απξίιην θαη Αύγνπζην ηνπ 2018 θαη όπνπ αιινύ παξαζηεί αλάγθε θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία.  Η κέηξεζε αθνξά δύν ρηιηάδεο ηξηαθόζηνπο νγδόληα 

έμη  (2.386) ελεξγνύο πδξνκεηξεηέο ζην ηνπηθό δηακέξηζκα Πιαγηαξίνπ ,  ρίιηνπο  

εβδνκήληα   ηέζζεξηο (1074) πδξνκεηξεηέο ζην ηνπηθό δηακέξηζκα Κάησ Σρνιαξίνπ 

θαη (668) εμαθόζηνπο εμήληα νθηώ  πδξνκεηξεηέο ζηα εθηόο ζρεδίνπ ηνπ Τ. Γ 

Τξηιόθνπ .Σηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ςεθηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ έηζη ώζηε λα θαηαζηεί επθνιόηεξε ε ελεκέξσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αξρείνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α 

3. Σηνλ ππό έγθξηζε πξνϋπνινγηζκό ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Θέξκεο έηνπο 2018 θαη ζηνπο Κ.Α. 

64-09-01-0018 & Κ.Α. 54-02-02-0623 έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε θαη ζα 

δηελεξγεζεί ε αληίζηνηρε δέζκεπζε γηα λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο. 

4. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο θαη εηδηθόηεξα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ Ννεκβξίνπ 2017. 

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

ηκεκαηηθά, κε ην πέξαο θάζε θνξά κέξνπο ησλ εξγαζηώλ θαη κεηά ηελ ππνβνιή από 

ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

6. Σηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ νξζή θαη 

απξόζθνπηε παξνρή ησλ πξνο αλάζεζε ππεξεζηώλ. 

7. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 Α.Γ.Σ. 

όπσο απηή ηζρύεη 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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