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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 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  ΚΥΑ  Υ2/  οικ.2600/01  (ΦΕΚ  892β/11-7-01)  για  την   «Ποιότητα  του  νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης»,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 
38295/26-4-2007 ΚΥΑ.

9. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οφείλει να διενεργεί ποιοτικό έλεγχο στο πόσιμο νερό 
που παρέχει σε κάθε Οικισμό της περιοχής ευθύνης της.

10.Το  γεγονός  ότι  ρητά  αναφέρεται  από  το   σύστημα  αναλυτικού  ποιοτικού  ελέγχου 
απαιτούνται τα εξής αναλώσιμα:

1 Πρότυπα διαλύματα νιτρικών ιόντων

2 Πρότυπα διαλύματα νιτρωδών ιόντων

3 Πρότυπα διαλύματα αμμωνιακών ιόντων

4 Πρότυπα διαλύματα ιόντων χρωμίου

5 Γυάλινες ογκομετρικές φιάλες του 1 L 

6 Πλαστικές ορθογώνιες κυψελίδες των 50 mm 

7 Ύαλοι ωρολογίου διαμέτρου 100 mm
11.Την ανάγκη προμήθειας των ανωτέρω αναλωσίμων. 
12.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  των  ανωτέρω  αναλωσίμων  όπως  αυτά 
περιγράφονται  στο  εισηγητικό  μέρος  της  απόφασης  στην  εταιρεία  HACH  LANGE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 998764924 και έδρα Ηρακλείτου 3 Χαλάνδρι Αθήνα 
με ποσό ανάθεσης 446,14€ πλέον Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 25-05-01-0004 & Κ.Α. 
54-00-20-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης.

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

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 754ΟΟΛΖΛ-ΙΜ2
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