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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  και  δέσμευση 
διάθεσης 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 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
9. Την  εξασφάλιση  τακτικής  άρδευσης  στους  κατοίκους  της  Τ.Κ.  Ταγαράδων,  της  Δ.Ε. 

Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, η οποία κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών 
ποτίσματος των καλλιεργειών.

10. Την έκτακτη ανάγκη  επισκευής  τού υποβρύχιου   συγκροτήματος    της  γεώτρησης 
΄12Ης ΟΔΟΥ΄  Ταγαράδων στη περιοχή Ταγαράδες της Δ.Ε. Θέρμης λόγω βλάβης.

11. Την έκτακτη ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την άμεση επισκευή 
τού υποβρύχιου   συγκροτήματος   της  γεώτρησης ΄12Ης ΟΔΟΥ΄  Ταγαράδων στη 
περιοχή Ταγαράδες της Δ.Ε. Θέρμης.

12. Το γεγονός ότι η προμήθεια κρίνεται επείγουσα λόγω της επιτακτικής ανάγκης επισκευής 
τού υποβρύχιου   συγκροτήματος   της  γεώτρησης ΄12Ης ΟΔΟΥ΄  Ταγαράδων στη 
περιοχή Ταγαράδες της Δ.Ε. Θέρμης ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη.

13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
14. Την έγγραφη εισήγηση της Τ.Υ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την άμεση 

επισκευή  τού  υποβρύχιου    συγκροτήματος    της  γεώτρησης  ΄12Ης  ΟΔΟΥ΄ 
Ταγαράδων στη περιοχή Ταγαράδες της Δ.Ε. Θέρμης προκειμένου να αποκατασταθεί 
άμεσα η βλάβη, να τεθεί αυτή σε λειτουργία και να έχουμε τα μικρότερα χρονικά 
διαστήματα έλλειψης νερού στην Τ.Κ. Ταγαράδων και ειδικότερα ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ(€)

1 - Σετ θρώς 6’’ 1 220,00 220,00

2 - Σετ κουζινέτων 1 180,00 180,00

     3 - Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ16 120 420,00 420,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     820,00
ΦΠΑ 23%           188,60

Γενικό σύνολο δαπάνης           1.008,60 
στην  επιχείρηση Θ.ΖΗΚΑ &ΣΙΑ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 082485354 που εδρεύει στο Τριάδι του Δήμου 
Θέρμης και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας  820,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στον Κ.Α. 62-07-02-0035 δεσμεύεται να 

διατεθεί η σχετική πίστωση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Λόγω του επείγοντος επισκευής 
του  ανωτέρω ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού ο  παρών Κ.Α.  θα αναμορφωθεί  σε   επόμενη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στον & Κ.Α. 54-00-
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29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την 
κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2014 Α.Δ.Σ 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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