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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.352/2016
Θέρμη 10-10-2016

Θέμα: Έγκριση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ 
ΜΙΚΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

2) Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την 

αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΔΕ Μίκρας Έτους 2016

5) Την  υπ’  αριθμ.  19/2016  μελέτη  η  οποία  συντάχθηκε  από  τη  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

προϋπολογισμού 11.054,25 €,  πλέον  ΦΠΑ  24%,  2.653,02  €,  δηλαδή  συνολικής 

δαπάνης 13.707,27 €, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6) Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

198/2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Εξοπλισμού  ΔΕ  Μίκρας  Έτους  2016»,  εκτιμώμενης  αξίας  11.054,25 €,  πλέον  ΦΠΑ  24%, 

2.653,02 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 13.707,27 €,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΔΕ Μίκρας Έτους 2016» όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 

19/2016 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 

στον  προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος  έτους  έχει  εγγραφεί  η  σχετική πίστωση,  η  οποία  θα 

βαρύνει  τους Κ.Α. 13-01-00-0002 & 54-02-02-0123 και  έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης.

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα του ενός (1) μήνα από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα γίνει σύμφωνα με την με αριθμό 19/2016 μελέτη..
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ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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