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Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση 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 άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

3. 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.

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

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης 

στους ΚΑ 24-02-00-0012 & 54-02-02-0223

7. Την με αριθμό ΑΑΥ215/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

8. Την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία, προκειμένου 

στην απρόσκοπτη υδροδότηση των κατοίκων του οικισμού Φιλοθέης Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού 

της Δ.Ε. Θέρμης κρίνεται αναγκαία  η διενέργεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων, για την 

άμεση επισκευή του υποβρύχιου συγκροτήματος 50 ΗΡ/6’’  της υδρευτικής γεώτρησης 

Φιλοθέης  Ν. Ραιδεστού,  λόγω βλάβης [φρακάρισμα-βραχυκύκλωμα] της αντλίας.

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Εγκρίνουμε την προμήθεια  ανταλλακτικών εξαρτημάτων, για την άμεση επισκευή του 

υποβρύχιου  συγκροτήματος  50  ΗΡ/6’’   της  υδρευτικής  γεώτρησης  Φιλοθέης   Ν. 

Ραιδεστού,  λόγω βλάβης [φρακάρισμα-βραχυκύκλωμα] της αντλίας, και ειδικότερα ως 

εξής:

     Ανταλλακτικά επισκευής   Υ/Σ 50 ΗΡ/6’’      

 - Περιέλιξη pvc 1,8 x 1000    

 - Τσιμούχα

- Set κουζινέτων

- Κόμπλερ αντλίας
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-  Άξονας ΙΝΟΧ αντλίας

- Ελαστικοί δακτύλιοι θαλάμων                     20 τεμ

- Ειδικό εξάρτημα βάνα Φ125 Χ 16ΡΝ με ελαστικό διάτρητο 5’’ και ΡΕ  8 atm 

-25mm 
στην   εταιρεία  ΖΗΚΑ  Θ.Π.ΚΑΛΥΚΑΚΗ  &ΣΙΑ  Ο.Ε.,  με  Α.Φ.Μ.  082485354  και  στοιχεία 

επικοινωνίας, έδρα : Τριάδι του Δήμου Θέρμης, Τ.Κ.57001, τηλ.:2310 461.532 και με 

ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας  1.586,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2. Η  δαπάνη  που  προκαλείται  από  τη  συγκεκριμένη  ανάθεση  θα  καλυφθεί  από  ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και ειδικότερα από τους ΚΑ 

Κ.Α. 24-02-00-0012 & 54-02-02-0223

3. Η σύμβαση θα εκτελεστεί με την παράδοση των ως άνω υλικών για την άμεση επισκευή 

της γεώτρησης ¨Φιλοθέης¨Ν. Ραιδεστού, Δ.Ε. Θέρμης.

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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