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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
------------------------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.5/2017
Θέρμη 25-01-2017

Θέμα:  Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ½ 

ΙΝΤΣΑΣ ΚΑΙ 3/4 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

2) 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.

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 158 του ν. 3463/2006

5) Την έκτακτη ανάγκη της προμήθειας  Υδρομετρητών½  ίντσας & ¾ ιντσών προς 

αντικατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων υδρομετρητών λόγω των εκτάκτων 

δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός) που επικρατήσαν από 7/1/2017 έως και 

13/1/2017  στην περιοχή του Δήμου Θέρμης, του γεγονότος ότι υπάρχουν αιτήσεις 

οι  οποίες  εκκρεμούν  άλλα  και  της  προειδοποίησης  της  ΕΜΥ  για  επικείμενη 

κακοκαιρία  εντός  του  Ιανουαρίου  και  προκειμένου  η  υπηρεσία  να  μπορέσει  ν 

ανταπεξέλθει  στις  έκτακτες  ανάγκες  αλλά  και  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  σε 

καθημερινή  βάση  (νέες  παροχές  ύδρευσης  –  αλλαγές  υγρομέτρων  λόγω 

φυσιολογικής φθοράς) .  

6) Την εισήγηση του τμήματος Καταναλωτών βεβαίωσης και έκδοσης λογαριασμών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με 

την αριθμ. 5/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

8) Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε  την  απευθείας  ανάθεση  της  έκτακτης  προμήθειας  300τμ.χ 

υδρομετρητών½ ίντσας & 50 τμχ ¾ ιντσών, όπως αυτή περιγράφεται στην εισήγηση 

του  τμήματος  Καταναλωτών  βεβαίωσης  και  έκδοσης  λογαριασμών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

στην επιχείρηση  ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.,  εταιρεία η οποία είχε αναδειχθεί 

ανάδοχος και από τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Προμήθειας υδρομετρητών έτους 2016 
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και  με  τιμή  ανάθεσης  την  τιμή  προσφοράς  στον  ανωτέρω  διαγωνισμό,  ήτοι 

9,60€πλέον Φ.Π.Α./ υδρομετρητή ½ ίντσας & 12,00€ πλέον Φ.Π.Α./ υδρομετρητή ¾ 

ιντσών και επί συνόλου της προμήθειας  3.480,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

Τα στοιχεία της ανωτέρω επιχείρησης είναι: ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε με ΑΦΜ: 

094497046 και έδρα ΣΚΥΡΟΥ 2Β. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 15342, Τηλ.: 210-

6004600,Φαξ: 210-6000110. 

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και ειδικότερα από τους 

Κ.Α. 24-02-00-0000 & 54-02-02-0223. 

3. Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει  στο  σύνολό  της  και  άμεσα  μετά  την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης λόγω επείγοντος και το αργότερο εντός 7 ημερών.

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

μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

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

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση 

ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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