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Θέρμη 11-10-2017 

 
 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

                                                                                                                             

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

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

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

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη 

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

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

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006 

6. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α Θέξκεο 

ζηνπο ΚΑ 26-02-00-0013 & 54-02-02-0223 

7. Σελ κε αξηζκό ΑΑΤ149/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

8. Σελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνθεηκέλνπ 

ζηελ εξαζθάλιζη ηηρ  ύδπεςζηρ ζηνλ Γήκν Θέξκεο θαη εηδηθόηεξα ζηελ Σ.Κ. Πιαγηαξίνπ 

ΓΔ Μίθξαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο ανηαλλακηικών εξαπηημάηων, για 

ηην άμεζη επιζκεςή ηος ςποβπύσιος ζςγκποηήμαηορ ανηλίαρ- κινηηήπα ηηρ ςδπεςηικήρ 

γεώηπηζηρ ΄Α1΄ Πλαγιαπίος, ιόγσ βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ππνβξύρην 

ζπγθξόηεκα ηεο γεώηξεζεο[Βξαρπθύθισκα -Φξαθάξηζκα]. 

9. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Δγθξίλνπκε ηελ πξνκήζεηα  αληαιιαθηηθώλ εμαξηεκάησλ, γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

ππνβξύρηνπ ζπγθξνηήκαηνο αληιίαο- θηλεηήξα ηεο πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ΄Α1΄ 

Πιαγηαξίνπ, ιόγσ βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ππνβξύρην ζπγθξόηεκα ηεο 

γεώηξεζεο[Βξαρπθύθισκα -Φξαθάξηζκα] όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε 

ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη εηδηθόηεξα σο εμήο: 

     Αληαιιαθηηθά επηζθεπήο Τ/ 30 ΗΡ/6’’   

- Impeler SP                                                                         2 ηεκ 

 - Διαζηηθά έδξαλα πηεξσηώλ θαη άμνλα                                    10 ηεκ 

 - Pump shaft                                                                         1 ηεκ 

 - Πεξηέιημε θαη θαιώδην Η/Κ                                                    1 set 
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 - Σέη θπώρ με μπούζοςλα και ηζιμούσα                                               1 set 

 ζηελ επηρείξεζε Κνπγεβεηόπνπινο Πέηξνο, κε  Α.Φ.Μ.015541292, πνπ εδξεύεη Νηθνιάνπ 

Μάλνπ 4 Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54643, Σει.: 2310-797.517 θαη κε πνζό δαπάλεο επί ζπλόινπ 

ηεο πξνκήζεηαο 1.125,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

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 

Κ.Α. 26-02-00-0013 & 54-02-02-0223 

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

ηνπ ππνβξύρηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο αληιίαο- θηλεηήξα ηεο πδξεπηηθήο γεώηξεζεο΄Α1΄ 

Πιαγηαξίνπ Γ.Δ. Μίθξαο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο. 

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

ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

5. Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 Α.Γ. 

όπσο απηή ηζρύεη. 

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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