
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
------------------------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.291/2016
Θέρμη 03-08-2016

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

                                                                                                                           
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

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

και ισχύει σήμερα 
4. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
5. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
6. Τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
7. Την  εξασφάλιση  της  άμεσης  και  απρόσκοπτης  υδροδότησης  των  κατοίκων  της  Τ.Κ. 

Πλαγιαρίου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης.
8. Την  έκτακτη  ανάγκη  επισκευής  του  υποβρύχιου  συγκροτήματος  της  υδρευτικής 

γεώτρησης   ΄ΓΑΡΟΥ΄   Πλαγιαρίου,  Δ.Ε.  Μίκρας,  του  Δήμου  Θέρμης,  μετά  από  το 
πρόβλημα που προέκυψε στη λειτουργία  αυτού [φρακάρισμα],  όπως αναφέρεται  και 
στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α..

9. Το γεγονός ότι η προμήθεια κρίνεται επείγουσα λόγω της επιτακτικής ανάγκης επισκευής 
της υδρευτικής γεώτρησης  ΄ΓΑΡΟΥ΄  Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης, ώστε 
να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη.

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
11. Την έγγραφη εισήγηση της Τ.Υ.  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  ανταλλακτικού  ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού [Υποβρυχίου συγκροτήματος], λόγω της επιτακτικής ανάγκης επισκευής της 
υδρευτικής  γεώτρησης   ΄ΓΑΡΟΥ΄   Πλαγιαρίου,  Δ.Ε.  Μίκρας  του  Δήμου  Θέρμης, 
προκειμένου στην συνεχή υδροδότηση των τελικών δεξαμενών, σύμφωνα και με την 
εισήγηση  της Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α  ώστε να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα στην 
παροχή υδρευτικού ύδατος και ειδικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 - Υποβρύχιο συγκρότημα Αντλίας- κινητήρα 

RpS6C/12  , [6 “] 40 ΗΡ. [45m/h  -119m]
1 2.690,00 2.690,00

Σύνολο καθαρής αξίας  2.690,00 
ΦΠΑ 24 %      645,60 

Γενικό σύνολο δαπάνης     3.335,60 
στην  επιχείρηση  Κουγεβετόπουλος  Πέτρος  με   Α.Φ.Μ.015541292  που  εδρεύει  Νικολάου 
Μάνου 4 Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας  2.690,00€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και  στους Κ.Α.  24-02-00-0013 & ΚΑ. 54-

02-02-0223 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 3/2016.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: Ω8Β6ΟΛΖΛ-Η0Ω



                                                     

ΑΔΑ: Ω8Β6ΟΛΖΛ-Η0Ω
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