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 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Τ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Τνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Υπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θαη 

ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

4. Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006 όπσο ηζρύεη. 

6. Τηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο Δ.Ε.Υ.Α Θέξκεο 

ζηνπο ΚΑ 15-01-0-0001 & 54-02-02-0123 

7. Τελ κε αξηζκό ΑΑΥ00125/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

8. Τελ εηζήγεζε ηεο Δηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία: «Για ηην εύρσθμη λειηοσργία ηης Διεύθσνζης Διοικηηικού & Οικονομικού  ηης 

ΔΕΥΑ Θέρμης καθώς ο σθιζηάμενος σπολογιζηής δσζλειηοσργεί λόγω παλαιόηηηας 

πρέπει να προβούμε ζηην προμήθεια ενός(1) Ηλεκηρονικού Υπολογιζηή …»  

9. Τελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή γηα 

ηελ Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ ηεο Δ.Ε.Υ.Α» πξνθεηκέλνπ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθνύ & Οηθνλνκηθνύ  . 

10. Τε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Εγθξίλνπκε ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή γηα ηελ Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ ηεο 

Δ.Ε.Υ.Α.», πξνθεηκέλνπ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηεύζπλζεο 

Δηνηθεηηθνύ & Οηθνλνκηθνύ  ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ., κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Επεμεξγαζηήο: i3-6100  

 Μλήκε:8GB DDR4 2400MHz| 

 Σθιεξόο Δίζθνο:500GB 3.5inch SATA  

 DVD  

 Κάξηα Γξαθηθώλ: ελζσκαησκέλε  

 Λεηηνπξγηθό: WIN 10 PRO GR 64BIT 

 Θήθε:Micro Tower 

ΑΔΑ: ΩΓ2ΣΟΛΖΛ-68Ω



 Τξνθνδνηηθό:500W 

 
ζηελ  επηρείξεζε ΤΕΦΝΙΚΗ Α.Ε., Κένηρο Μητανών Γραθείοσ, κε Α.Φ.Μ. 094220230 θαη έδξα 

Αγίνπ Δεκεηξίνπ 194 Θεζζαινλίθε θαη κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ ηεο πξνκήζεηαο  

520,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. Σηελ αλσηέξσ δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνύκελνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε κεηαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ 

από ηνλ πθηζηάκελν. 

2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη εηδηθόηεξα από ηνπο ΚΑ 

ΚΑ 15-01-0-0001 & 54-02-02-0123. 

3.  Η ζύκβαζε ζα εθηειεζηεί κε ηελ παξάδνζε ησλ σο άλσ πιηθώλ. 

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά 

ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

5. Οξίδεη επηηξνπή παξαιαβήο ησλ αληαιιαθηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2016 

Α.Δ.Σ. όπσο απηή ηζρύεη. 

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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