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Αριθμ. Αποφ.16/2019 

Θέρμη 13-02-2019 

 

 «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 «  ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ – 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

‘ΤΡΙΓΩΝΟΥ’ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ » 

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

τίτλο «  ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ‘ΤΡΙΓΩΝΟΥ’ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ » 

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

με την αριθμ. 131/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης (AAY 5/2019). 

 

1 0 .  Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας  ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 

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

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «  ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ – 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

‘ΤΡΙΓΩΝΟΥ’ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ » στην  επιχείρηση του  κ. ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΘΕΟΔ. 

ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με Α.Φ.Μ. 044415370 που εδρεύει 

στο Περιβολάκι Λαγκαδά, Τ.Κ. 57200 . 

ΑΔΑ: 6ΛΔΘΟΛΖΛ-Ρ4Ξ



Για την εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας της υδρευτικής 

γεώτρησης ΄Τριγώνου΄ , κρίνεται αναγκαία η διενέργεια άμεσης προμήθειας 

νέου βελτιωμένου εξοπλισμού αντλητικού συγκροτήματος όσο και των 

καταθλιπτικών σωληνών , έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την συνεχή υδροδότηση 

των δεξαμενών  της αναφερόμενης  περιοχής . 

 

Εξοπλισμός   

- Υποβρύχια αντλία 6’’ /12 Β [40ΗΡ]  GG25 . 

- Σωλήνες με μούφα 3΄΄ , ASTM  A53 GRADE B,  60 m μήκους. 

   -     Εξαρτήματα κινητήρα θρώς-στεγανό. 

- Εργασία εξαγωγής - συναρμογών - επανασυνδέσεων & εγκατάστασης. 

 

 

με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3960,00€ πλέον του αναλογούντος 

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

 

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

ιδίους πόρους, έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 131/2018 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης ,ΚΑ 13-01-00-0003&54-02-02-0123.Στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση (AAY 5/2019. 

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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