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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  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 προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 
8. Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
9. Την ανάγκη αποκατάστασης βλαβών που χρήζουν τη χρήση σκυροδέματος 
10. Την εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης των βυτιοφόρων στην Ε.Ε.Λ. Θέρμης και της 

ασφάλειας των πολιτών σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
11. Την ανάγκη προμήθειας σκυροδέματος C20/25. 
12. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Τη  ανάθεση της προμήθειας  32  m3  σκυροδέματος C20/25, που θα χρησιμοποιηθεί για 

την αποκατάσταση βλαβών σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης και σε αντλιοστάσιο κεντρικού 
αγωγού  ύδρευσης,  καθώς  και  στην  Ε.Ε.Λ.  Θέρμης  όπου  θα  κατασκευαστεί  ράμπα 
σκυροδέματος 7,50μ. x 6,20μ σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 
στην επιχείρηση  ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. η οποία εδρεύει ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α 

Αθήνα, με  ΑΦΜ 094057796 και με ποσό δαπάνης1.816,00€ πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α..

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α. 24-02-00-0025 & 54-
02-02-0223υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση η οποία  θα  διατεθεί  για  την  κάλυψη της 
σχετικής δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την με αριθμό 4/2016 Α.Δ.Σ. 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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