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Θέρμη 20-05-2015

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  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 άρθρου 144 του ν. 4281/2014.
3. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
4. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς υδροδότησης των κατοίκων της  Τ.Κ. 

Θέρμης της Δ.Ε. Θέρμης.
5. Την  επείγουσα  ανάγκη  άμεσης  αποκατάστασης  της  βλάβης  που  παρουσιάστηκε  στα 

συστήματα  αυτοματισμού  των  αντλιοστασίων  Καραμβαλάση,  Σαρρή,  Γαβρίλου, 
Θερμοκηπίου και Μεγ.Φράγματος λόγω ολικής κλοπής της καλωδίωσης και καταστροφής 
των αυτοματισμών αυτών. 

6. Την επείγουσα ανάγκη της προμήθειας  ανταλλακτικών καλωδίων και ηλεκτρολογικών 
υλικών, για την άμεση αποκατάσταση και λειτουργία των αντλιοστασίων Καραμβαλάση, 
Σαρρή,  Γαβρίλου,  Θερμοκηπίου  και  Μεγ.Φράγματος στη  Δ.Ε.  Μίκρας  λόγω ολικής 
κλοπής της καλωδίωσης και καταστροφής των αυτοματισμών αυτών.

7. Το  γεγονός  ότι  η  προμήθεια  κρίνεται  επείγουσα  λόγω  της  επιτακτικής  ανάγκης 
αποκατάστασης  των  βλαβών ώστε  να   μην  υπάρξουν  εκτεταμένα  προβλήματα  στην 
παροχή υδρευτικού ύδατος.

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
9. 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  καλωδίων  και  ηλεκτρολογικών 

υλικών,  για  την  άμεση  αποκατάσταση  και  λειτουργία  των  αντλιοστασίων 
Καραμβαλάση, Σαρρή, Γαβρίλου, Θερμοκηπίου και Μεγ.Φράγματος στη Δ.Ε. Μίκρας 
λόγω ολικής κλοπής της καλωδίωσης και καταστροφής των αυτοματισμών αυτών, 
ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη και να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα 
στην παροχή υδρευτικού ύδατος και ειδικότερα:

Ανταλλακτικά καλώδια και υλικά  αντλιοστασίου & γεωτρήσεων 
− Καλώδιο ΝΥΥ  1 x 120
− Καλώδιο ΝΥΥ  1 x   95 
− Καλώδιο ΝΥY  1 x   70 
− Καλώδιο ΝΥY  1 x   50
− Καλώδιο ΝΥY  3 x   16
− Διακόπτες & ρελέ

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.954,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α
2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση.
3. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και στους  Κ.Α. 26-07-00-0003 & και Κ.Α. 

54-00-20-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού η οποία δεσμεύεται και θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

ΑΔΑ: 74Α9ΟΛΖΛ-ΓΗΕ



                                                                                

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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