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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«  Διενέργεια  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
1. Τις διατάξεις του άρθρου 144 του ν. 4281/2014.
2. Τον κανονισμό Προμηθειών-Υπηρεσιών  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
2. Την  εξασφάλιση  της  άμεσης  και  απρόσκοπτης  υδροδότησης  των  κατοίκων  της  Τ.Κ. 

Ταγαράδων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
3. Την  έκτακτη  ανάγκη  προμήθειας  ανταλλακτικών  εξαρτημάτων,  για  την  άμεση 

αντικατάσταση και επισκευή του υποβρύχιου συγκροτήματος ΝΟ2,  της  υδρευτικής 
δεξαμενής  προσυγκέντρωσης   Ταγαράδων, της  Τ.Κ.  Ταγαράδων  Δ.Ε.  Θέρμης  λόγω 
βλάβης [Βραχυκύκλωμα-Φρακάρισμα] ώστε να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα 
στην παροχή υδρευτικού ύδατος Δ.Ε Θέρμης.

4. Το γεγονός ότι η προμήθεια κρίνεται επείγουσα λόγω της επιτακτικής ανάγκης επισκευής 
του  υποβρυχίου  συγκροτήματος  της   υδρευτικής  δεξαμενής  προσυγκέντρωσης 
Ταγαράδων, της Τ.Κ. Ταγαράδων, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη.

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

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

αντικατάσταση  και επισκευή του  υποβρύχιου  συγκροτήματος  ΝΟ2,  της  υδρευτικής 
δεξαμενής προσυγκέντρωσης  Ταγαράδων, της Τ.Κ. Ταγαράδων Δ.Ε. Θέρμης, ώστε να 
μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα στην παροχή υδρευτικού ύδατος Δ.Ε Θέρμης και 
ειδικότερα:

Είδος Ποσότητα

- Υποβρύχια αντλία 7 βαθμίδων  [45 M3/H - 71 M] 1 τεμ.

- Υποβρύχιος κινητήρας Franklin 20 HP - 380v  50 xz 1 τεμ.

Συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.320,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α
2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση.
3. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. 26-07-00-0000 & ΚΑ. 54-

00-20-0023  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  ποσού  2.320,00€  &  533,60€  η 
οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

                                                                                                            
                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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