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«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεςθείαρ ανάθεζη επγαζιών και δέζμεςζη διάθεζηρ 

πίζηωζηρ» 

                                                                                                                            

    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 Δ.Ε.Τ.Α.Θ. θαη 

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

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

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

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6. Σελ εμαζθάιηζε ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινύζεζεο,  κε ζθνπό ηελ αδηάθνπε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηηζκώλ θαη επηθνηλσληώλ ζπλνιηθά ησλ δεμακελώλ 

ηεο ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο, έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδνπκε ηελ ζπλερή θαη πνηνηηθή ξνή 

ηνπ λεξνύ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο κε ηηο ιηγόηεξεο βιάβεο. 

7. Σελ αλάγθε ειέγρνπ ησλ απηνκαηηζκώλ & επηθνηλσληώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ δεμακελώλ 

ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο πδξνδόηεζε ησλ 

θαηαλαισηώλ, ε άκεζε αληηκεηώπηζε βιαβώλ κε ην ρακειόηεξν θόζηνο θαη ηδηαηηέξα ε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ. 

8. Σελ αλάγθε παξαθνινύζεζεο ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ GSM CONTROL ηειερεηξηζκνύ & ηειεεηδνπνίεζεο, ησλ ζπζηεκάησλ νκαιήο 

εθθίλεζεο (inverters), ηνπ ινγηζκηθνύ SCADA θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ζεξκηθώλ 

πξνζηαζίαο κέζσ ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνλ πιήξε έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ, ηε κεγαιύηεξε 

δπλαηή ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε κείσζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο & 

θόζηνπο ζπληήξεζεο. 

9. Σν γεγνλόο όηη νη εξγαζίεο απηέο δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ππαιιήινπο 

ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. δηόηη απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκώλ θαη 

επηθνηλσληώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζπζηεκάησλ GSM CONTROL ηειερεηξηζκνύ & 

ηειεεηδνπνίεζεο, inverters, SCADA θαη ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ. 

ΑΔΑ: 6ΜΗΝΟΛΖΛ-8ΒΤ



10. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.  

11. Σηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ κε αξηζκό 00170/2017 Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

12. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

13. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο: ΑΦΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗ Ο.Ε.. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «ΕΡΓΑΙΕ ΕΛΕΓΥΟΤ & 

ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ», όπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ζηελ επηρείξεζε 

ΑΦΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗ Ο.Ε., κε Α.Φ.Μ. 800898110, έδξα Νέν Ρύζην, Σ.Κ. 57500 θαη 

κε πνζό αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ 4.005,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α..  

 Εηδηθόηεξα νη εξγαζίεο ζα αθνξνύλ  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΡΙΘΜ ΔΕΞΑΜ 

 

ΣΙΜΗ ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Έλεγσορ ζςζηημάηων GSM CONTROL 

δεξαμενών ύδπεςζηρ  

8 115,00 920,00 

2  Έλεγσορ ζςζηημάηων  GSM 

CONTROL δεξ. πποζςγκένηπωζηρ 

ύδπεςζηρ 

3 115,00 345,00 

3  Έλεγσορ ζςζηημάηων  GSM 

CONTROL δεξαμενών άπδεςζηρ 

5 115,00 575,00 

4  Έλεγσορ ζςζηημάηων  GSM 

CONTROL δεξ. πποζςγκένηπωζηρ 

άπδεςζηρ 

2 115,00 230,00 

5 Έλεγσορ ζςζηημάηων ομαλήρ 

εκκίνηζηρ (inverters) 

δεξαμενών ύδπεςζηρ 

4 85,00 340,00 

6 Έλεγσορ ζςζηημάηων ομαλήρ 

εκκίνηζηρ (inverters) 

δεξαμενών άπδεςζηρ 

2 85,00 170,00 

7 Έλεγσορ ηλεκηπονικών πινάκων & 

θεπμικών πποζηαζίαρ δεξαμενών 

ύδπεςζηρ 

8 75,00 600,00 

8 Έλεγσορ ηλεκηπονικών πινάκων & 

θεπμικών πποζηαζίαρ δεξ. 

πποζςγκένηπωζηρ ύδπεςζηρ 

3 75,00 225,00 

9 Έλεγσορ ηλεκηπονικών πινάκων & 

θεπμικών πποζηαζίαρ δεξαμενών 

άπδεςζηρ 

5 75,00 375,00 

10 Έλεγσορ ηλεκηπονικών πινάκων & 

θεπμικών πποζηαζίαρ  δεξ. 

πποζςγκένηπωζηρ άπδεςζηρ 

3 75,00 225,00 

ύνολο    καθαπήρ αξίαρ      4.005,00 

ΦΠΑ 24% 961,20 

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ   4.966,20 

2. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 θαη ζηνπο Κ.Α. 

64-09-01-0030 & Κ.Α. 54-02-02-0623 έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνύ 1.750,00€ & 

420,00€ αληίζηνηρα ε νπνία δεζκεύηεθε γηα λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο 
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δαπάλεο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2018 ζα πξνβιεθζεί αληίζηνηρε  πίζησζε γηα ην 

ππόινηπν ηνπ πνζνύ. 

3. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 Α.Δ..  

 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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