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Θέρμη 15-06-2015

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  εργασιών  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
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

9. Την αύξηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία οφείλεται στη  διεύρυνση των 
διοικητικών ορίων που επήλθε με το ν 3852/2010 και του αριθμού των τεχνικών συνεργείων.
10. Τη εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της Επιχείρησης, την κάλυψη των αναγκών 
επικοινωνίας, μεταξύ τεχνικού προσωπικού και Διοίκησης(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος), μεταξύ των 
συνεργείων,  μεταξύ  συνεργείων  και  προϊσταμένων,  μεταξύ  συνεργείων  και 
εγκαταστάσεων(αυτόματη  επικοινωνία  γεωτρήσεων  –δεξαμενών),  καθώς  και  για  την  άμεση 
επικοινωνία καταναλωτών και υπηρεσίας(βλάβες ύδρευσης).
11. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η χρήση κινητής τηλεφωνίας για την εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

12. Την  με αριθμό 41/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 77/2012, που αφορά στην έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας με σκοπό  την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης και την κάλυψη των 
ανωτέρω αναγκών. 

13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την ανανέωση του συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
cosmote, υπό τους αυτούς όρους που αυτό είχε συναφθεί βάση της με αριθμό 41/2011 
απόφασης  του  διοικητικού  συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  όπως  αυτή  είχε 
τροποποιηθεί με την 77/2012, με την διαφοροποίηση ότι προστίθενται οι κάτωθι νέες 
συνδέσεις, μόνο για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας των υδρευτικών εγκαταστάσεων 
και ειδικότερα των κάτωθι:
ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Γ2 Ν.ΡΥΣΙΟ 6985171236
Γ3 Ν.ΡΥΣΙΟ 6985171239
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 6985171238
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 Ν.ΡΥΣΙΟ 6985171234
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1 Ν.ΡΥΣΙΟ 6985171235
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΤΣΑ 6985171790
ΑΝΤ/ΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 6985171791
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΡΜΗ 6985171792
ΑΝΤ/ΣΙΟ ΦΟΙΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑ 6985171793

ΑΔΑ: 7ΗΗΠΟΛΖΛ-7Μ9



ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ 1 6972074208
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 6985173503
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΚΡΗ ΤΡΙΑΔΙ 6985173506
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ 2 6985173505
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙ 2 6985173504
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ 1 6985173502
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 6981278081

2. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ορίζεται βάση του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  (εξαιρουμένων  των  υδρευτικών  εγκαταστάσεων)  και  ανέρχεται  στο 
ποσό των  8.160,00€ πλέον Φ.Π.Α.23%. 

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. 62-03-00-0001 & Κ.Α. 
54-00-29-0023 υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  δεσμεύεται  και  θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 7ΗΗΠΟΛΖΛ-7Μ9
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