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«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζη προμήθειας και δέζμεσζη διάθεζης 

πίζηωζης» 

                                                                                                                            

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

    Έχοντας υπόψη: 
1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1069/80 όπυρ αςηό ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 328 ηος Ν. 4412/2016. 

3. Σον Θανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. και 

ηην αναλογική εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010. 

4. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ πποζηέθηκε με ηην 

παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008 και διαηηπήθηκε ζε ιζσύ με ηην πεπίπηυζη 38 

ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016. 

5. Σην παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην παπ. 3 

ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3536/2007. 

6. Σιρ εξαζθαλιζμένερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α 

Θέπμηρ ζηοςρ ΘΑ 24-02-00-0014 & 54-02-02-0223 

7. Σην με απιθμό ΑΑΤ 00162/2017 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ 

8. Σην ειζήγηζη ηηρ ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. ζύμθυνα με ηην οποία, πποκειμένος 

ζηην εξαζθάλιζη ηηρ ύδπεςζηρ ζηον Γήμο Θέπμηρ κπίνεηαι αναγκαία η διενέπγεια 

ππομήθειαρ ανηαλλακηικών εξαπηημάηυν, για ηην άμεζη επιζκεςή ηος ςποβπύσιος 

ζςγκποηήμαηορ ανηλίαρ- κινηηήπα ηηρ ςδπεςηικήρ γεώηπηζηρ ΄ΥΗΜΠΔ΄ Ν.Ραιδεζηού, 

Γ.Δ. Θέπμηρ λόγυ βλάβηρ πος παποςζιάζηηκε ζηο ςποβπύσιο ζςγκπόηημα ηηρ 

γεώηπηζηρ[Βπασςκύκλυμα κινηηήπα]. 

9. Ση βεβαίυζη πίζηυζηρ ηος οικονομικού ημήμαηορ. 

10. Σην ανάγκη εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΤΓΡΔΤΣΙΚΗ ΓΔΩΣΡΗΗ ΄ΥΙΜΠΔ΄  Ν.ΡΑΙΓΔΣΟΤ» όπυρ 

αςηή πεπιγπάθεηαι ζηην ειζήγηζη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Δγκπίνοςμε ηην ππομήθεια ανηαλλακηικών εξαπηημάηυν, για ηην άμεζη επιζκεςή ηος 

ςποβπύσιος ζςγκποηήμαηορ ανηλίαρ- κινηηήπα ηηρ ςδπεςηικήρ γεώηπηζηρ ΄ΥΗΜΠΔ΄ 

Ν.Ραιδεζηού,  λόγυ βλάβηρ , και ειδικόηεπα υρ εξήρ: 



ΑΔΑ: 6ΤΦ7ΟΛΖΛ-9ΜΝ



 Ανηαλλακηικά επιζκεςήρ Τ/ 40 ΖΡ/6’’   

 

 

 

 

 

 

 

ζηην  εηαιπεία Θ. ΕΖΘΑ & ΗΑ Ο.Δ., με Α.Φ.Μ. 082485354 και ζηοισεία επικοινυνίαρ, 

έδπα: Σπιάδι ηος Γήμος Θέπμηρ, Σ.Θ.57001, ηηλ.:2310 461.532 και με ποζό δαπάνηρ επί 

ζςνόλος ηηρ ππομήθειαρ  2.380,00€ πλέον ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α.  

2. Ζ δαπάνη πος πποκαλείηαι από ηη ζςγκεκπιμένη ανάθεζη θα καλςθθεί από ιδίοςρ 

πόποςρ, ζηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ και ειδικόηεπα από ηοςρ ΘΑ 

Θ.Α. 24-02-00-0012 & 54-02-02-0223 

3. Ζ ζύμβαζη θα εκηελεζηεί με ηην παπάδοζη ηυν υρ άνυ ςλικών για ηην άμεζη επιζκεςή 

ηηρ ςδπεςηικήρ γεώηπηζηρ ΄ΥΗΜΠΔ΄ Ν.Ραιδεζηού, Γ.Δ. Θέπμηρ. 

4. Ζ πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ πληπυμήρ, μεηά 

ηην ςποβολή από ηον ππομηθεςηή ιζόποζος εξοθληηικού ηιμολογίος. 

 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                       

- Impeler SP                                                                        16 ηεμ 

 - Δλαζηικά έδπανα πηεπυηών και άξονα                                  16 ηεμ 

 - Pump shaft                                                                         1 ηεμ 

 - Πεπιέλιξη και καλώδιο Ζ/Θ                                                1000 μ                                           

 - έη θπώρ με μπούζοςλα και ηζιμούσα                                    1 set 

 - Θαπέ                                                                                    1 ηεμ 



ΑΔΑ: 6ΤΦ7ΟΛΖΛ-9ΜΝ
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