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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 « ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ’  » 

Στην Τ.Κ  Αγ.Αντωνίου Βασιλικών υπάρχει αντλιοστάσιο-δεξαμενή ύδρευσης, το οποίο 

υδροδοτεί τίς υψηλότερες κατοικίες της τοπικής κοινότητας .  

Γι αυτό τον λόγο υπάρχει εγκατεστημένο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και δίκτυο 

σωληνώσεων για την υδροδότηση αυτών. 

 Εξ αιτίας των ειδικών συνθηκών και της συνεχούς αυξομείωσης λειτουργίας του, 

παρουσιάστηκε βλάβη[ολική φθορά ] κατά τον έλεγχο -μετά την εξαγωγή του - και η 

επισκευή του κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη.  

Λόγω των  αυξημένων απαιτήσεων υδροδότησης , και η ανάγκη ελαχιστοποίησης των 

χρονικών διαστημάτων έλλειψης νερού , κρίνεται αναγκαίά η άμεση προμήθεια ενός 

αντλητικού συγκροτήματος  συγκεκριμένου τύπου [και διαστάσεων] ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εγκατάστασης. 

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

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

αριθμ. 00118/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

8 .  Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας του κ. Π.Κουγεβετόπουλου  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

 

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: « ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ’  » στην  

επιχείρηση Κουγεβετόπουλος Πέτρος, με  Α.Φ.Μ.015541292, που εδρεύει Νικολάου 

Μάνου 4 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643, Τηλ.: 2310-797.517 και με ποσό δαπάνης επί 

συνόλου των εργασιών 870,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  ως εξής: 

 

      Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  

- Q= 5 m3/h  

- H= 90 m  

- Ισχύς 4 HP/ 2900 rpm 

- 50 ΗΖ 

   -     St. Steel - Noril 

 

 

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

πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους ΚΑ 26-02-00-0000,54-02-

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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