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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης» 

                                                                                                                             

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

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 

3852/2010. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ &  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΔΕ 

ΜΙΚΡΑΣ » 

Στην αρδευτική περιοχή  Κ. Σχολαρίου υπάρχουν αντλιοστάσια άρδευσης , 

όπου εξυπηρετούν  τις ανάγκες άρδευσης των  τοπικών καλλιεργειών της 

περιοχής .  

Γι αυτό τον λόγο υπάρχουν συγκροτήματα αντλιών, συνεργαζόμενα με τα 

υποβρύχια συγκροτήματα γεωτρήσεων και πλήρες δίκτυο σωληνώσεων για 

την υδροδότηση αυτών. 

 Εξ αιτίας των ειδικών , δύσκολων, διαφορετικών συνθηκών και χρόνιας 

λειτουργίας αυτών θα πρέπει να προμηθευτούμε σαλαμάστρες για την 

αντικατάσταση τους σε τακτά διαστήματα, 

 έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη  λειτουργία τους . 

6. Την εισήγηση η οποία συντάχθηκε από τη Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προϋπολογισμού 

326,00€    πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (404,24€ με ΦΠΑ ), καθώς και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές.   

7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

με την αριθμ. 00071/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

8 .  Την υποβληθείσα προσφορά του κ.  ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ 
 

 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

 

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ &  ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ » στην  επιχείρηση του κ. Κουγεβετόπουλος Πέτρος, 

με  Α.Φ.Μ.015541292, που εδρεύει στην Νικολάου Μάνου 4 Θεσσαλονίκη, 

Τ.Κ. 54643, Τηλ.: 2310-797.517 και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των 
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εργασιών 326,00€    πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ,όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην  εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Σαλαμάστρες    
 
- PTFE Packing with oil , size 12 mm ,  8 MTRS, 20 Bar pressure, -50 ~ 140 C 
temperature,  Shaft speed 12 m/s.  
- PTFE Packing with oil , size 10 mm,   8 MTRS,  20 Bar pressure, -50 ~ 140 C 
temperature,  Shaft speed  12 m/s. 
- PTFE Packing with oil , size 8 mm ,  8 MTRS, 20 Bar pressure, -50 ~ 140 C 
temperature,  Shaft speed 12 m/s.  
 

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους ΚΑ 64-09-

01-0055,54-02-02-0623 ,για την οποία έχει εκδοθεί και η σχετική Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 

3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 
 

                                                                                                

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

                                                                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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