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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

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 13-01-00-0000 & 54-02-02-0123

7. Την με αριθμό ΑΑΥ82/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

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

στην  εξασφάλιση της  συνεχούς  και  αδιάκοπης λειτουργίας τού αρδευτικού δικτύου 

του  Ν.Ρυσίου  Θέρμης,  κρίνεται  αναγκαία  η  διενέργεια  άμεσης  προμήθειας  νέου 

βελτιωμένου  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού, για  την  συνεχή  υδροδότηση  των 

αγροτών  της  αναφερόμενης  περιοχής, λόγω  της  ολοκληρωτικής  φθοράς  της 

επιφανειακής αντλίας νο 2 – ασύμφορης επισκευής –των φτερωτών αναρρόφησης, του 

διαχύτη, σαλίγκαρου και βλάβη[κοπές]στην καλωδίωση του υποβρυχίου συγκροτήματος 

του αντλιοστασίου αρδευτικού ύδατος Ν. Ρυσίου.

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνουμε την προμήθεια νέου ήλεκτρο μηχανολογικού εξοπλισμού για το αντλιοστάσιο 

άρδευσης Ν. Ρυσίου Δ.Ε. Θέρμης,  έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη  λειτουργία 

τού αρδευτικού  δικτύου της  Τ.Κ.  Ν.  Ρυσίου  Θέρμης την περίοδο  της  άρδευσης, και 

ειδικότερα ως εξής:

Βελτιωμένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

- Φυγοκεντρική αντλία δυβάθμια χυτοσιδηρή με  Q=60 m3/h , H= 104 M, DN 

80 Inlet , DN 65 outlet.

- Διάτρητο κόμπλερ αντλίας.

- Καλώδιο ΝΥΥ  1 * 50 mm2  [225 m].

ΑΔΑ: 60ΚΘΟΛΖΛ-ΗΓ0



            

στην  επιχείρηση  Κουγεβετόπουλος  Πέτρος,  με   Α.Φ.Μ.015541292,  που  εδρεύει 

Νικολάου Μάνου 4 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643, Τηλ.: 2310-797.517 και με ποσό δαπάνης 

επί συνόλου της προμήθειας 2.560,00€ 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. 13-01-00-0000 & 54-02-02-0123

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

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

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

5. Επιτροπή παραλαβής της προμήθειας ορίζεται σύμφωνα με την με αριθμό 8/2017 Α.Δ.Σ 

όπως αυτή ισχύει.

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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