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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 άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
5. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
6. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
7. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 
8. Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
9. Την  εξασφάλιση  της  εύρυθμης  λειτουργίας  της  ΕΕΛ  ΘΕΡΜΗΣ και  συγκεκριμένα  της 

λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας λυμάτων της ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ.
10. Την ανάγκη προμήθειας PEDESTAL ( βάσεις έδρασης ) προς αντικατάσταση υφιστάμενων 

έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη  λειτουργία της ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 
11.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Τη  διενέργεια της προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, PEDESTAL 

( βάσεις έδρασης ) για την αντικατάσταση της υφιστάμενων σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. και 
ειδικότερα:

 Προμήθεια  ανοξείδωτων  PEDESTAL (  βάσεων  έδρασης  )  για  τις  δύο 
υφιστάμενες  αντλίες  λυμάτων  τύπου  ABS  -  AFP1546.2  -  M60/4  .  Στην 
προμήθεια συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους 

Ενδεικτικής δαπάνης  1.480,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 
ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 PEDESTAL ( βάσεις έδρασης ) 2 740,00 1.480,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     1.480,00
ΦΠΑ 23% 340,40

Γενικό σύνολο δαπάνης  1820,40
2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. 26-07-00-0004 & Κ.Α. 

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

                      

                                                               

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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