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Θέρμη 17-04-2012

Θέμα:« Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»
                                                                                                                            

   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
5. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
6. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
7. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
8. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του αναλυτικού χημείου 

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
9. Την  ανάγκη  προμήθειας  «Αλουμινοκατασκευής»  η  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  ώστε  να 

διαχωριστεί  χώρος  εντός  των  εγκαταστάσεων  στέγασης  του αναλυτικού  χημείου  στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  «Αλουμινοκατασκευής»  η  οποία  θα 
χρησιμοποιηθεί  ώστε  να  διαχωριστεί  χώρος  εντός  των  εγκαταστάσεων  στέγασης  του 
αναλυτικού χημείου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τα 
εξής χαρακτηριστικά:

Η  αλουμινοκατασκευή  θα  αποτελείται  από  δύο  σταθερά  τμήματα  αλουμινίου  λευκού 
χρώματος και μία ανοικτή πόρτα με φεγγίτη και θα περιλαμβάνει:
1. ΑΝΟΙΓΌΜΕΝΗ ΠΌΡΤΑ διαστάσεων 2850χ950
1.1 πλαίσιο αλουμινίου

1.2 υαλοπίνακες 4mm

1.3 πάνελ μελαμίνης (κάτω μέρος επένδυσης) πάχους 16mm και ύψους 90cm
2. ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ διαστάσεων 2850χ1250
2.1 πλαίσιο αλουμινίου

2.2 υαλοπίνακες 4mm

2.3 πάνελ μελαμίνης (κάτω μέρος επένδυσης) πάχους 16mm και ύψους 90cm
συνολικής δαπάνης 1.650,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στην  επιχείρηση ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ Ε. 
ΗΛΊΑΣ ¨ΜΕΤΑΛΛΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ¨, με έδρα Καβάφη 4 Συκιές Θεσσαλονίκης,  και Α.Φ.Μ. 102131810
2. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2012  και  στον  Κ.Α.  '25-00-01-0006 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2012 Α.Δ.Σ. 
                                                                            
  

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΟΛΖΛ-Ψ1Λ


