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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  απρόσκοπτη  ελεγκτική  διαδικασία  των  λυμάτων  στο  αναλυτικό  εργαστήριο  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
9. Την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 
10. Την ανάγκη άμεσης προμήθειας του αναλυτικού ζυγού.
11.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
12.Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλυτικού ζυγού, για τις ανάγκες του αναλυτικού 
εργαστήριου της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΈΡΜΗΣ, λόγω βλάβης με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές 
Ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

− Κλίμακα μέτρησης βάρους έως 220g, με ακρίβεια 0,1mg.

− Επαναληψιμότητα 0,2mg

− Γραμμικότητα ±0,3mg

− Ικανότητα ζύγισης επί %

− Δυνατότητα μέτρησης σε διαφορετικές μονάδες

− Δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 91mm

− Δυνατότητα αυτόματου μηδενισμού και λήψης απόβαρου (τάρα) σε     όλη την    περιοχή 
ζύγισης με το πάτημα ενός πλήκτρου

− Χρόνο σταθεροποίησης περίπου 3s

− Σύστημα οριζοντίωσης (με φυσαλίδα)

− Αντιανεμικό κλωβό.

− Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το ISO 9001 και να φέρει επισήμανση CE 

− Τροφοδοσία: 220V/50-60Hz
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− Εργοστασιακή επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας.

− Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης .

− Να συνοδεύεται από εγγύηση  τριών ( 3 ) ετών .

στην εταιρεία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 095717819 και 28ης Οκτωβρίου 146 
Θεσσαλονίκη  με ποσό ανάθεσης 1.010€ πλέον Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στους Κ.Α. 14-09-00-0000 & Κ.Α. 
54-00-01-0023 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
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