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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Αποθ.:227/2017 

08-11-2017 

 
 «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 Γ.Δ.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 Γ.Δ.Υ.Α Θέξκεο 

ζηνπο ΚΑ 24-02-00-0006 & 54-02-02-0223 

7. Τελ κε αξηζκό ΑΑΥ00157/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

8. Τελ εηζήγεζε ηεο Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Υ.Α.  

9. Τελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κπαηαξίαο UPS SERVER ΓΔΥΑΘ» 

πξνθεηκέλνπ ζηελ  νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο. 

10. Τν γεγνλόο όηη πθηζηάκελε κπαηαξία ηνπ server έρεη εμληιεζεί θαη απαηηείηαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο. 

11. Τε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

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

ηίηιν: «Πξνκήζεηα κπαηαξίαο UPS SERVER ΓΔΥΑΘ», πξνθεηκέλνπ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

APC Battery Replacement Kit APCRBC105  

Καηαζθεπαζηήο APC  

Τύπνο κπαηαξίαο Replacement  

Δθηηκώκελε δηάξθεηα δσήο (ρξόληα) 3 - 5  

Βάξνο (θηιά) 24,55  

Σπκβαηόηεηα SUA2200RMXLI3U, SUA3000RMXLI3U  

Δγγύεζε (κήλεο) 12  

Τύπνο εγγύεζεο On Site - Repair or Replacement.  

ΑΔΑ: ΩΠΜΕΟΛΖΛ-Α31



ζηελ  επηρείξεζε ΤΔΦΝΙΚΗ Α.Δ., Κέντρο Μηχανών Γραφείου, κε Α.Φ.Μ. 094220230 θαη έδξα 

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

378,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. Σηελ αλσηέξσ δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνύκελνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε κεηαθνξά ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

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 24-02-00-0006 & 54-02-02-0223. 

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.Γ.Σ. όπσο απηή ηζρύεη. 

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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