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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 άμεση ανάγκη προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλειστού van οχήματος Ύδρευσης». 
5. Την  ανάγκη  προμήθειας  μεταχειρισμένου κλειστού  van οχήματος  για  να  καλύψει  τις 

ανάγκες μεταφοράς υλικών για τις υπηρεσίες Ύδρευσης..
6. Την υπ’  αριθμ.  16/2015 μελέτη η οποία συντάχθηκε από τον αρμόδιο Μηχανικό  και 

θεωρήθηκε  από τη Δ/ντρια Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προϋπολογισμού  12.100,00  €, πλέον 
ΦΠΑ 23%, 2.783,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 14.883,00€, καθώς και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

7. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κλειστού van οχήματος Ύδρευσης». 
2. 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.  16/2015 
μελέτη, προϋπολογισμού 12.100,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%, 2.783,00 €, δηλαδή συνολικής 
δαπάνης 14.883,00€ καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

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

4. Τη διάθεση και τη δέσμευση της πίστωσης ποσού 11.500,00€  από τον Κ.Α.  13-02-00-
0000 «Φορτηγά Αυτοκίνητα Ύδρευσης», ποσού 600,00€ 63-03-00-0000 «Φόροι & Τέλη 
Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων»  & ποσού 2.645,00€ από τον Κ.Α. 54-01-00-0023 «Φ.Π.Α. 
Παγίων» του πρ/σμού  οικ. έτους 2015. 

                                                                                  
                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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