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Θέμα:  «Διενέργεια  ανάθεσης  προμήθειας  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
Ο Πρόεδρος

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  ν.  2362/1995  (ΦΕΚ  247  Α)  όπως  αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
5. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
6. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. 

Β΄) 
7. Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διαχείρισης,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
8. Την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα των ταμείων της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης. 
9. Τη διασφάλιση της γνησιότητας των χαρτονομισμάτων που κατατίθενται στα ταμεία 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
10. Την  ανάγκη  προμήθειας  αυτόματων  μηχανών  καταμέτρησης  και  ελέγχου 

πιστότητας(γνησιότητας) χαρτονομισμάτων. 
11. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
12.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Τη  διενέργεια  της  προμήθειας  δύο (2)  αυτόματων μηχανών καταμέτρησης και 

ελέγχου πιστότητας(γνησιότητας) χαρτονομισμάτων προκειμένου στη  διασφάλιση 
της γνησιότητας των χαρτονομισμάτων που κατατίθενται στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 καταμέτρηση χαρτονομισμάτων (τεμάχια και αξία),
 έλεγχο της ακεραιότητας των καταμετρούμενων χαρτονομισμάτων 
 εντοπισμό ‘ξένων’  χαρτονομισμάτων μέσα στην καταμετρούμενη δέσμη 
 Μέτρηση του μήκους (ύψους) και τον εντοπισμό μικρότερων  και μεγαλυτέρων σε 

σύγκριση  με  το  μήκος  (ύψος)  του καταμετρούμενου χαρτονομίσματος  που  είναι 
αποθηκευμένο στη μνήμη της μηχανής.

 Μέτρηση του πλάτους και τον εντοπισμό μικρότερων και μεγαλυτέρων σε σύγκριση 
με το πλάτος του καταμετρούμενου χαρτονομίσματος που  είναι αποθηκευμένο στη 
μνήμη της μηχανής.

 Εντοπισμός χαρτονομισμάτων ύποπτων πλαστότητας, με την ταυτόχρονη εφαρμογή 
των παρακάτω αισθητήρων μέτρησης (sensors) ήτοι:

 Ευαισθησία Υπεριωδολαμπής.                                 
 Ευαισθησία Υπερυθρολαμπής (. 
 Ευαισθησία Magnetic  
 Ανίχνευση Μεταλλικής Λωρίδας 
 Ανίχνευση  Διάστασης 
 Ανίχνευση Πάχους Χαρτονομίσματος 

ΑΔΑ: 7ΦΦΓΟΛΖΛ-ΚΨΠ



 Ανίχνευση Χρώματος Χαρτονομίσματος  
 Αυτόματη  καταμέτρηση  μεικτής  δέσμης  χαρτονομισμάτων,  αυτόματη  αναγνώριση 

της ονομαστικής αξίας εκάστου χαρτονομίσματος της δέσμης και μέτρηση τόσο του 
πλήθους των τεμαχίων όσο και του συνόλου της αξίας της 

 Δυνατότητα Αναβαθμίσεων Καινούργιων Χαρτονομισμάτων 
και  όπως  αυτά  περιγράφονται  στην  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  της 

Δ.Ε.Υ.Α.,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  1.400,00€  πλέον  του  Φ.Π.Α.  ήτοι 
700,00€/τεμ. πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

2. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση.

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους  Κ.Α. 15-01-00-0003 & 
54-02-02-0123 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για 
την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  

                                                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 7ΦΦΓΟΛΖΛ-ΚΨΠ


	    ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
	Ο Πρόεδρος
	της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης


	Αποφασίζει
	                                                   
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


		2016-05-13T11:15:42+0300
	Athens




