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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  μιας  κατακόρυφης  πολυβάθμιας  φυγοκεντρικής 

ηλεκτραντλίας  του  δικτύου  ύδρευσης  του  Ν.  Ρυσίου  της  Δ.Ε.  Θέρμης,  προς 
αντικατάσταση υφιστάμενης λόγω βλάβης καθώς και επισκευή της επιφανειακής αντλίας 
του αντλιοστασίου ΄Ανω Ρυσίου΄  Θέρμης ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη και να 
μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα στην παροχή υδρευτικού ύδατος της Τ.Κ. Ρυσίου 
Δ.Ε Θέρμης.

4. Το γεγονός ότι η προμήθεια και η εκτέλεση των εργασιών επισκευής κρίνονται επείγοντα 
λόγω  της  επιτακτικής  ανάγκης  αποκατάστασης  της  βλάβης  και  της  απρόσκοπτης 
παροχής υδρευτικού ύδατος στην Τ.Κ. Ν. Ρυσίου. 

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  μιας  κατακόρυφης  πολυβάθμιας  φυγοκεντρικής 

ηλεκτραντλίας  του  δικτύου  ύδρευσης  του  Ν.  Ρυσίου  της  Δ.Ε.  Θέρμης,  προς 
αντικατάσταση  υφιστάμενης  λόγω  βλάβης  καθώς  και  επισκευή  της  επιφανειακής 
αντλίας του αντλιοστασίου ΄Ανω Ρυσίου΄  Θέρμης ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η 
βλάβη και να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα στην παροχή υδρευτικού ύδατος 
της Τ.Κ. Ρυσίου Δ.Ε Θέρμης και ειδικότερα:

Α. Κατακόρυφη πολυβάθμια φυγοκεντρική  ηλεκτραντλία  

- P = 5,5 Kw/2900

- ΤΥΡΕ = CDLF 16-6

- Q = 14 M3/H

- M= 72 m

- Material= INOX
Δαπάνης 1.550,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Β. Εργασίες επισκευής  της φυγοκεντρικής επειφανειακής αντλίας [  5,5   kw  ]  

             - Αντικατάσταση  2 ρουλεμάν

             - Νέoς στυπιοθλίπτης

             - Επισκευή μπάγας κουζινέτου

             - Κατεργασία άξονα και φτερωτών
Δαπάνης 450,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 

συνολικού ενδεικτικού δαπάνης 2.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α
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2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση.
3. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. 26-07-00-0003, 62-07-02-

0037 & ΚΑ. 54-00-20-0023, 54-00-29-0023  υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση 
ποσού 1.550,00€, 450,00€ & 356,50€, 103,50 η οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για 
την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

                                                                                                            
                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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