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Θέρμη 27-06-2018 

 
 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΄ΤΟΥΜΠΑΚΙΑ΄  Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ » 

    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 έκτακτη ανάγκη επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΄ΤΟΥΜΠΑΚΙΑ΄  Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Στη τοποθεσία ‘ΤΟΥΜΠΑΚΙΑ’  

Α.Παρασκευής υπάρχει αρδευτική  γεώτρηση της ΔΕΥΑ Θέρμης. Στην 

αναφερόμενη γεώτρηση παρουσιάστηκε βλάβη-φθορά του υποβρύχιου 

αντλητικού συγκροτήματος , λόγω της συνεχούς και πολύχρονης λειτουργίας 

του , με αποτέλεσμα την διακοπή άρδευσης των τοπικών γεωργικών 

καλλιεργειών .Οπότε κρίνεται αναγκαία η ανέλκυση - πλήρη 

αποσυναρμολόγηση, έλεγχος και επισκευή του αντλητικού συγκροτήματος 

και συναρμολόγηση - τοποθέτηση του. 

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. 
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8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

9. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

10. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

΄ΤΟΥΜΠΑΚΙΑ΄  Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ » 

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

νόμιμα με την   αριθμ. 44/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

 

 
 

 
      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

΄ΤΟΥΜΠΑΚΙΑ΄  Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ » και ειδικότερα: 

 

Εργασίες  ανέλκυσης και επισκευής του ΥΣ 50ΗΡ/S17   

 

- Εξαγωγή Υ/Σ για επισκευή και επανατοποθέτηση. 

- Αντικατάσταση δύο πτερυγίων. 

- Αντικατάσταση άξονα.  

- Αντικατάσταση σέτ στεγανού – φλαντζών- στεγανωτικών -κώνων. 

- Θερμοκολλήσεις συνδέσεις καλωδίων ρεύματος . 

 

στην  επιχείρηση του  κ. ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, 

με Α.Φ.Μ. 044415370 που εδρεύει στο Περιβολάκι Λαγκαδά, Τ.Κ. 57200 και με ποσό 

δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 1.100,00€ 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, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64-09-01-0062, 54-02-02-0623 

για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( AAY 

44/2018). 

3. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται με την άμεση ολοκλήρωση των 

εργασιών επισκευής.  
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4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

 

 

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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