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Αριθμ. Αποφ.11/2019 

Θέρμη 08-02-2019 

 

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης» 

 
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.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019 ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 298/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης 

6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  

7. Την εισήγηση του Τεχνικής Υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την προμήθεια με 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

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

με την αριθμ. 129/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης (ΑΑΥ 5/25-01-2019). 
 

1 0 .  Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας  Παπαδόπουλος Παναγιώτης &ΣΙΑ 

ΟΕ. 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στην  επιχείρηση του  κ. 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης &ΣΙΑ ΟΕ., Εμπόριο βιομηχανικών ειδών, με 

Α.Φ.Μ. 084107920 που 1ο χιλ. Θέρμης- Πανοράματος , Τ.Κ. 57001 ,  

με ποσό συνολικής  δαπάνης 1170,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση της ΤΥ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

ΑΔΑ: 69Ζ6ΟΛΖΛ-ΑΔΛ



Mετά απο την προμήθεια νέου Van με Αρ. Κυκλοφορίας ΝΙΒ 9762, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για 

την πιο αποτελεσματική λειτουργία του πληρώματος, η προμήθεια νέας 

βενζινοκίνητης γεννήτριας είναι απαραίτητη. Ακόμη στο εργοτάξιο απαιτείται η 

προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων αντλιών για διευκόλυνση των συνεργείων σε 

περίπτωση βλαβών ύδρευσης,  συγκεκριμένα: 

 

Υποβρύχια αντλία λυμάτων ανοξείδωτη (2 τεμ.) 

 

 

 Υποβρύχια αντλία αποστράγγισης λυμάτων με πτερωτή τύπου 

Vortex. 

- Χαρακτηριστικά 

- Ισχύς : 0.85HP 

- Τάση : 230V - 50HZ 

- Μέγιστο μανομετρικό : 11m 

- Μέγιστη παροχή : 24m3/h 

- Στόμιο : 11/2'' 

- Διέλευση στερεών : 40mm 

- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 400C 

- 2 έτη εγγύηση 

 

 Βενζινοκίνητη γεννήτρια 

 

 

- Τύπος γεννήτριας Αυτορυθμιζόμενη - Αυτοδιεγειρόμενη - 

Σύγχρονη 

- Πόλοι / Φάσεις Διπολική / Μονοφασική 

- Τάση / Συχνότητα (V-Hz) 230 - 50 

- Μέγιστη ισχύς (Kva) 5,5 

- Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας (Kva) 3,7 

- Συντελεστής ισχύος 1 

- Ρευματοδότες A.C. 2 

- Βολτόμετρο Ναι 

- Ασφάλεια προστασίας Θερμική τύπου reset 

- Τύπος κινητήρα Τετράχρονος αερόψυκτος 

- Μέγιστη ισχύς (hp) 9 

- Κυβισμός (cm³) 250-280 

- Αριθμός κυλίνδρων 1 

- Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη 

- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) 6,1 

- Εκκίνηση Σχοινί αυτόματης επαναφοράς 

- Βάρος (kg) 58 
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- Διαστάσεις, Μ×Π×Υ (cm) 70x50x50 περίπου 

 

 

 

 

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. 13-01-00-0000, 54-02-00-0123, 

για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( AAY 5/25-

1-2019). 

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

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

      Κωστίκα Μαρία 
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