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Θέρμη 10-09-2018 

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
Θέμα:« Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση 

διάθεσης πίστωσης» 

                                                                                                                             

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

    Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 

3852/2010. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6. Της ανάγκης που προέκυψε για μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης  στη περιοχή 

του Σχολαρίου ΔΕ Μίκρας. Στη περιοχή του Σχολαρίου ΔΕ Μίκρας πρόκειται να 

μετατοπιστεί δίκτυο ύδρευσης  διατομής και πίεσης Φ90/16 ΑΤΜ σε μήκος 245 

μέτρων. Η μετατόπιση κρίνεται απαραίτητη διότι το υφιστάμενο δίκτυο, το οποίο 

κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980, διέρχεται από ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα 

να μην είναι εφικτό έως και σήμερα η εύκολη αποκατάστασή του σε περίπτωση 

βλαβών. 

7. Το γεγονός ότι η νέα διέλευση του αγωγού θα γίνει από δημοτική οδό σε εκτός 

σχεδίου περιοχή, που δημιουργεί την ανάγκη οριοθέτησης του δρόμου. Η 

εργασία της εκσκαφής και τοποθέτησης του αγωγού θα γίνει σύμφωνα με την 

οριοθέτηση αυτή και θα εκτελεστεί από Πολιτικό Μηχανικό  χρησιμοποιώντας τα 

αντίστοιχα ειδικά όργανα μέτρησης και το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα  

επεξεργασίας των μετρήσεων- που δεν διαθέτει η υπηρεσία μας. 

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

9. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 
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10. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΑΡΙ» 

11.  Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

με την αριθμ. 73/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 
1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΑΡΙ» όπως αναλυτικά αυτό περιγράφεται 

στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ,ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ,με Α.Φ.Μ. 103961803 και έδρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ&ΚΑΡΑΟΛΗ 26-ΘΕΡΜΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΜΝΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 57001, τηλ.: 2310-365878 και με ποσό δαπάνης επί 

συνόλου των εργασιών 3972,50€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί 

η σχετική πίστωση ποσού 3972,50€ & 953,40€, και θα βαρύνει τους Κ.Α. ΚΑ 15-

90-12-0012, 54-02-02-0123 του οικονομικού έτους 2018  αντίστοιχα, για τα 

οποία έχει εκδοθεί η σχετική ανάληψη υποχρέωση.  

3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 

Α.Δ.Σ. 

                                                                                 

 
                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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