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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση 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. Την ανάγκη  εκ νέου κατασκευής αγωγού σε μήκος 65 μέτρων.  

Στην περιοχή των εκτός σχεδίου βόρεια του οικισμού Καρδίας στο δίκτυο υδροδότησης των 

καταναλωτών υφίσταται αγωγός ύδρευσης διατομής Φ160/16 ΑΤΜ μήκους 800 μέτρων, ο 

οποίος λόγω παλαιότητας χρίζει ανάγκης εκ νέου κατασκευής σε μήκος 65 μέτρων.  

 

7. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.  

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος 

9. Την προσφορά του κ. ΤΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

 

             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., στον κ. ΤΑΤΣΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ , Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Αριθμός Μητρώου Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.38500, με 

Α.Φ.Μ. 116724571 και έδρα ΕΛ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 26 ,Θέρμη Τ.Κ. 57001,  με ποσό 

ανάθεσης των εργασιών 2490,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Ειδικότερα οι εργασίες θα αφορούν:  

Σύμφωνα με την αρχική προμέτρηση, θα γίνουν μηκοτομές για τη διερεύνηση του 

προβλήματος και θα τοποθετηθούν δύο (2) φρεάτια σε σχήμα κώνου που θα 

περιλαμβάνουν βάνες και ακραία και θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα χυτοσιδηρά 

καλύμματα, καθώς και τέσσερα (4) ταυ & έξι (6) ζιμπώ για την ένωση του υφιστάμενου 
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δικτύου με τα νέα τμήματα του αγωγού.   

3.  Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους ΚΑ 15-90-12-0013,54-

02-02-0123 ,για την οποία έχει εκδοθεί και η 35/2018 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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