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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια 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
2. Τις  διατάξεις  του  ν.  2286/95  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα  και  του 

άρθρου 230της αρ. 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.
4. Την ανάγκη αποκατάστασης βλαβών και συναφών εργασιών (αντλιοστάσια και δεξαμενές) 
5. Την ανάγκη προμήθειας   με τίτλο «Προμήθεια  Σωλήνων Μορφής και Ελασμάτων από 

Χάλυβα Κατασκευών 2015». 
6. Την  ανάγκη  αντικατάστασης  και  επισκευής  του  κατεστραμμένου   και  φθαρμένου 

εξοπλισμού-λόγω  παλαιότητας  και  διάβρωσης-,  των  μεταλλικών  κατασκευών  των 
αντλιοστασίων, δικτύων και του βιολογικού καθαρισμού όσο και την κατασκευή νέων 
μικροκατασκευών . 

7. Την  υπ’  αριθμ.  1/2015  μελέτη  η  οποία  συντάχθηκε  από  τον  αρμόδιο  Μηχανικό  και 
θεωρήθηκε  από τη Δ/ντρια Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προϋπολογισμού 11.216,30€ , πλέον 
ΦΠΑ 23%, 2.579,75 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 13.796,05€  καθώς και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Σωλήνων Μορφής και Ελασμάτων 
από Χάλυβα Κατασκευών 2015». 

9. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από τον αρμόδιο Μηχανικό και 
θεωρήθηκε   από τη Δ/ντρια  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.   σύμφωνα με  την υπ’αριθ.  1/2015 
μελέτη, προϋπολογισμού 11.216,30€ , πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 2.579,75€ και συνολικής 
δαπάνης 13.796,05€  καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

2. Καθορίζουμε ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας, την απευθείας ανάθεση ύστερα από 
συγκέντρωση  προσφορών  και  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης 
σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Τη δέσμευση διάθεσης  πίστωσης  από τους Κ.Α.  25-06-01-0003 & Κ.Α. 54-00-20-
0023 του πρ/σμού  οικ. έτους 2015. 

                                                                                  

                                                                                                            
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: Ω8ΙΕΟΛΖΛ-9ΧΒ
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