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    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 Θαλνληζκό 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 όπσο ηζρύεη. 

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

ζηνπο ΘΑ 26-02-00-0002  & 54-02-02-0223 

7. Σελ κε αξηζκό ΑΑΤ00167/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

8. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «Για ηην 

εξαζθάλιζη ηηρ ύδπεςζηρ ζηον Δήμο Θέπμηρ,  κπίνεηαι αναγκαία η διενέπγεια 

ππομήθειαρ ανηαλλακηικού ηλεκηπονικού εξοπλιζμού - ςλικών, για ηην άμεζη 

αποκαηάζηαζη και λειηοςπγία, ηος ανηλιοζηαζίος Φοιπού Θέπμηρ όπος διαπιζηώθηκε 

μεπική καηαζηποθή εξ αιηίαρ βπασςκςκλώμαηορ-πςπκαγιάρ ζηον ηλεκηπονικό εξοπλιζμό 

[πςκνωηών-αςηομαηιζμών-πινάκων] αςηήρ»  

9. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο άκεζεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ -ΥΛΙΚΑ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ιόγσ θινπήο. 

10. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Δγθξίλνπκε ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΄ΦΟΙΡΟΤ΄ ΘΕΡΜΗ», γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ Φνηξνύ Θέξκεο όπνπ δηαπηζηώζεθε κεξηθή θαηαζηξνθή εμ αηηίαο 

βξαρπθπθιώκαηνο-ππξθαγηάο ζηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό [ππθλσηώλ-απηνκαηηζκώλ-

πηλάθσλ] απηήο, ζύκθσλα θαη κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., σο εμήο: 

Αληαιιαθηηθόο εμνπιηζκόο 

 

- Ππθλσηέο δηόξζσζεο ζπλεκίηνλνπ εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 150 kw  κε 
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λέν  ειεθηξνινγηθό πίλαθα, γεληθό δηαθόπηε 315 Α, κε ζεξκηθά, επηηεξεηέο 

θάζεσο, κπάξεο, ειεθηξνληθά ζηάζκεο, θιεκκνζεηξέο ,απη.θνξηίνπ,  

ρξνληθά, θαισδίσζε. 

ζηελ  επηρείξεζε ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΜΑΡΗΑ & ΗΑ Δ.Δ., κε Α.Φ.Μ. 800700946, θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο :έδξα Σξίινθν Θεζζαινλίθεο, Σει: 6937164452, Σ.Θ. 57500 θαη κε πνζό 

δαπάλεο επί ζπλόινπ ηεο πξνκήζεηαο  3.730€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

2. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη εηδηθόηεξα από ηνπο ΘΑ 

ΘΑ 26-02-00-0002 & 54-02-02-0223. 

3.  Ζ ζύκβαζε ζα εθηειεζηεί κε ηελ παξάδνζε ησλ σο άλσ πιηθώλ. 

4. Ζ 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.. όπσο απηή ηζρύεη. 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                 

ΑΔΑ: 6ΠΣΗΟΛΖΛ-ΣΛΙ


		2017-12-06T12:30:35+0200
	Athens




