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                                               «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
 

    Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση 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. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Την αναγκαιότητα της εκτέλεσης της εργασίας  « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΄HYATT΄ 

ΘΕΡΜΗΣ» , κρίνεται αναγκαία η ανέλκυση - πλήρη αποσυναρμολόγηση, έλεγχος και 

επισκευή του αντλητικού συγκροτήματος και συναρμολόγηση - τοποθέτηση του. 

Στη τοποθεσία ‘HYATT’  υπάρχει υδρευτική γεώτρηση τής Δ.Ε Θέρμης. 

Στην αναφερόμενη γεώτρηση παρουσιάστηκε βλάβη του υποβρύχιου κινητήρα του 

αντλητικού συγκροτήματος , λόγω μεγάλων αυξομειώσεων της τάσης του δικτύου 

ρεύματος, με αποτέλεσμα την διακοπή υδροδότησης των τοπικών οικισμών . 

 

6. Την εισήγηση η οποία συντάχθηκε από τη Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προϋπολογισμού 

1.394,00€ €    πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (1.728,56€ με ΦΠΑ ), καθώς και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

7. Επειδή η ΔΕΥΑ δεν διαθέτει κατάλληλα  μηχανήματα (γερανό μεγάλου φορτίου ) για 

την εκτέλεση της εργασίας, ειδικού  τεχνικού εξοπλισμού και λόγω έλλειψης 

εξειδικευμένου προσωπικού τεχνικών στην ΔΕΥΑ, απαιτείται να ανατεθεί σε εξωτερικό 

συνεργάτη η εργασία ανέλκυσης  ,ελέγχου ,επισκευής η’ αντικατάστασης και 

επανατοποθέτησης, που περιγράφεται αναλυτικότερα στη τεχνική περιγραφή. 

 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 

αριθμ. 00039/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

ΑΔΑ: ΩΝ58ΟΛΖΛ-0ΕΛ



 

     9. Την υποβληθείσα προσφορά του   κ. ΖΗΚΑ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ 

 

 
  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
 
1. Την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας  « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΄HYATT΄  ΘΕΡΜΗΣ »  

στην  επιχείρηση του  κ. ΖΗΚΑ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ, με Α.Φ.Μ. 082486354 

που εδρεύει στο ΤΡΙΑΔΙ, Τ.Κ. 57001 και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 

1.394,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην  

εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Εργασίες  και προμήθεια νέου ηλεκτροκινητήρα 15 ΗΡ/6’’ /11Β . 

 

- Εξαγωγή Υ/Σ, αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση του  νέου υποβρύχιου κινητήρα  

15ΗΡ/6’’/11Β  από το βάθος των 85 μέτρων . 

- Προμήθεια υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα   15ΗΡ/6’’ . 

- Κατασκευή σφηνότοπου σύνδεσης ηλεκτροκινητήρα-αντλίας .  

- Θερμοκολλήσεις καλωδίων ρεύματος . 

 

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

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους ΚΑ 64-09-01-0054,54-02-

02-0623 ,για την οποία έχει εκδοθεί και η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

3. 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 

                                                 

 
 

 

ΑΔΑ: ΩΝ58ΟΛΖΛ-0ΕΛ
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