
              ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

                Δ.Ε.Τ.Α.  ΘΕΡΜΗ   

                 ΔΗΜΟΤ  ΘΕΡΜΗ    

------------------------------------------------------------ 

Μακρυγιάννη 15Α, Σ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ    

Σηλ.:2310460530- Fax:2310460531 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Αποθ.262/2017 
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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. 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 αλάγθε θαζαξηζκνύ απόθξαμεο θαη ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ θαη ππνκνλάδσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο.  

7. Σν γεγνλόο όηη ε Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο δελ δηαζέηεη ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ηερληηώλ κε ηελ θαηάιιειε γλώζε θαη εκπεηξία αιιά θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό.  

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

10. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

11. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. ΜΠΙΣΑΚΣΗ ΕΜ. ΑΝΔΡΕΑ 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «Σσντήρηση & απόυραξη της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λσμάτων Θέρμης 2017», όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ζηελ επηρείξεζε ηνπ θ. ΜΠΙΣΑΚΣΗ 

ΕΜ. ΑΝΔΡΕΑ, κε Α.Φ.Μ. 126381866 θαη έδξα ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ Σ.Θ. 651, Σ.Κ. 57019,,  κε 

πνζό αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ 11.000,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη 

εηδηθόηεξα κε θόζηνο εξγαηνώξαο 50,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.( ήηνη 

2200ώξεο*50=11.000,00€) 

2. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ην έλα ( 1 ) έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο 

ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζήο ηεο ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα. Επίζεο ε ΔΕΤΑ Θέξκεο 
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δηαηεξεί ην δηθαίσκα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, ηεο κε εθηέιεζεο όιεο ηεο 

ζύκβαζεο. 

3. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 θαη ζηνπο Κ.Α. 64-09-02-0006 & Κ.Α. 

54-02-02-0623 ππάξρεη εγγεγξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία δεζκεύηεθε θαη ζα 

δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ζρεηηθήο δαπάλεο. ηνλ ππό έγθξηζε πξνϋπνινγηζκό έηνπο 

2018 έρεη πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε. 

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

ηελ αληίζηνηρε έηνπο 2018. 

 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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