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Θέρμη 16-11-2016

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών»

                                                                                                                            

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 326, 328 και 330

4. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

5. Την  ανάγκη  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  για  την  παροχή  των   υπηρεσιών  με  τίτλο: 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΕΞΑΙΤΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ» 

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

Θέρμης στους ΚΑ 12-01-01-0000& 54-02-02-0123

7. Την με αριθμό ΑΑΥ217 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

8. Την προσφορά της εταιρίας ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΕΔΔΗΕ»,  εκτιμώμενης  αξίας 

2.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Αναθέτουμε  την  παροχή  της  υπηρεσίας  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΕΔΔΗΕ»,  όπως  ειδικότερα 

περιγράφεται στην εισήγηση & Τεχνική Περιγραφή της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α., στην επιχείρηση 

ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 800491007  και με στοιχεία επικοινωνίας, έδρα: 

29ο ΧΙΛ.ΘΕΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, Τ.Κ.  57500, Πόλη: Θεσσαλονίκη,   έναντι  του ποσού των 

2.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

3. 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 ΚΑ 12-01-01-0000& 54-02-02-0123 και έχει εκδοθεί 

η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

4. Ο χρόνος παράδοσης  της  υπηρεσίας  ορίζεται  το  διάστημα  των 3 μηνών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΔΑ: 6ΓΜΨΟΛΖΛ-ΛΟΙ



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

τμηματικά, με το πέρας κάθε φορά μέρους των εργασιών και μετά την υποβολή από τον 

πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

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

απρόσκοπτη  και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  παροχή  των  προς  ανάθεση 

υπηρεσιών.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 6ΓΜΨΟΛΖΛ-ΛΟΙ
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