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 «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 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 

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

3. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ ηεο Δ.Ε.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, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

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

6. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο ηεο Δ.Ε.Τ.Α Θέξκεο 

ζηνπο ΚΑ 15-01-0-0003 & 54-02-02-0123 

7. Σελ κε αξηζκφ ΑΑΤ00150/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

8. Σελ εηζήγεζε ηεο Δηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.  

9. Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Φνξεηή ζπζθεπή γηα ην πεδίν ειέγρνπ ησλ 

πδξνκεηξεηψλ» πξνθεηκέλνπ ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζσζηνχ ειέγρνπ θαηαγξαθήο 

κεηξήζεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

10. Σν γεγνλφο φηη ε Δ.Ε.Τ.Α.Θ. δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ αηηήζεσλ θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ 

ζηνλ  έιεγρν ησλ πδξνκεηξεηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή  θαηαγξαθή ησλ θπβηθψλ,  

θαη κε ζηφρν ηελ αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ κεηξήζεσλ.  

11. Σν γεγνλφο φηη νη πθηζηάκελνη ππνινγηζηέο δελ επαξθνχλ θαη αξθεηνί εμ απηψλ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ παιαηφηεηαο. 

12. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 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: «Φνξεηή ζπζθεπή γηα ην πεδίν ειέγρνπ ησλ πδξνκεηξεηψλ», πξνθεηκέλνπ ζηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ ζσζηνχ ειέγρνπ θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ., κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Δηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. θαη ζηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 

«Αρατθή Οξεηραιθνπξγία»  





2. Αλαζέηνπκε  ζηελ  επηρείξεζε «Αρατθή Οξεηραιθνπξγία,¨ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε. 

ΤΔΡΟΜΕΣΡΑ  κε Α.Φ.Μ. 095478066 θαη έδξα 20ν ΥΙΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ ΠΙΚΕΡΜΙ θαη κε 

πνζφ δαπάλεο επί ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο  1.150,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο 

πφξνπο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπς ΚΑ 

15-01-0-0003 & 54-02-02-0123. 

4. Η ζχκβαζε ζα εθηειεζηεί κε ηελ παξάδνζε ησλ σο άλσ πιηθψλ. 

5. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά 

ηελ ππνβνιή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

6. Οξίδεη επηηξνπή παξαιαβήο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 8/2016 

Α.Δ.. φπσο απηή ηζρχεη. 

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                       




