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Θέρμη 07-08-2015

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  και  δέσμευση 
διάθεσης πίστωσης»

                                                                                                                            
   

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  και  του 

άρθρου 230της αρ. 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) 
7. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
8. Την  ανάγκη  προμήθειας   με  τίτλο  «Προμήθεια  Ηλεκτρονικής  Συσκευής  Επεξεργασίας 

Νερού 2015». 
9. Την  ανάγκη προμήθειας  ηλεκτρονικής  συσκευής  επεξεργασίας  νερού  η  οποία  θα 

τοποθετηθεί στο δίκτυο υδροδότησης του οικισμού Αγίου Αντωνίου . Η συγκεκριμένη 
προμήθεια κρίνεται απαραίτητη λόγω των προβλημάτων σκληρότητας του νερού και των 
επικαθήσεων των μεταλλικών αλάτων σε διάφορα τμήματα του δικτύου υδροδότησης 
του παραπάνω οικισμού. 

10. Την υπ’  αριθμ.  10/2015 μελέτη η οποία συντάχθηκε από τον αρμόδιο Μηχανικό  και 
θεωρήθηκε  από τη Δ/ντρια Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προϋπολογισμού 12.000,00  €, πλέον 
ΦΠΑ 23%, 2.760,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 14.760,00€, καθώς και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
12. Την προηγούμενη με αριθμό 179/2015 απόφασή μας.
13. Τις υποβληθείσες προσφορές
14. Την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  ««Προμήθεια  Ηλεκτρονικής  Συσκευής 

Επεξεργασίας  Νερού  2015»  στην   επιχείρηση  MG SALINITY SOLUTION LTD,  με  Α.Φ.Μ. 
10336627 R, που εδρεύει στη Λάρνακα Κύπρου, με ποσό δαπάνης 12.000,00€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ Κ.Α. 12-05-00-0001 & 
Κ.Α. 54-00-01-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται και θα 
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 6/2015 Α.Δ.Σ 

                                                                                  
                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
. 

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έχοντας υπόψη:
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