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Θέπμη 07-03-2018 

 
 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

                                                                                                                             

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

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

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

3. Σον Ιανονιζμό Οικονομικήρ διασείπιζηρ, Ππομηθειών & Τπηπεζιών ηηρ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. και 

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

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

ηος άπθπος 22 ηος Μ. 3536/2007. 

5. Σιρ εξαζθαλιζμένερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηπέσονηορ έηοςρ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α Θέπμηρ 

ζηοςρ ΙΑ 64-09-01-0048 & 54-02-02-0623 

6. Σην με απιθμό ΑΑΤ16/2017 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ 

7. Σο γεγονόρ όηι δεν ςθίζηαηαι επανδπυμένο ζςνεπγείο οσημάηυν ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Θέπμηρ  

8. Σην ειζήγηζη ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. ζύμθυνα με ηην οποία διαπιζηώθηκε 

όηι για ηην άμεζη επιζκεςή ηυν ςπ απιθμ ΜΗΤ 6446 , ΜΗΛ 9218 οσημάηυν ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. 

Θέπμηρ απαιηείηαι η ππομήθεια ηυν κάηυθι ανηαλλακηικών και η ηοποθέηηζη αςηών υρ 

εξήρ: 

Αλταιιαθτηθά-εργασία  οτήκατος  ΝΗΥ 6446 

-    Έκβοια                                                                                1 set 

-    Κοσδηλέτα βάσες                                                                 1 set  

- Κοσδηλέτα κπηειώλ                                                             1 set  

- Χητώληα                                                                                4 τέκ 

- Φιάλτδες                                                                              1 set 

- Γίσθος σσκπιέθτε                                                               1 set 

- Καπάθη θηλετήρα                                                                 1 τέκ  

- Τάπες κεταλής                                                                    1 set 

- Ικάλτας τρολησκού                                                              1 set 

- Σωιελάθηα λερού                                                                 1 set 

- Βάσε                                                                                      1 τέκ 

- Δργασίες σσλαρκοιόγεσες, ρεθτηυηέ, υρεδάρησκα θαπαθηού, θαζαρησκός κπέθ .                               

 

Αλταιιαθτηθά- εργασία οτήκατος  ΝΗΜ 9218 

- Αησζετήρας στρουαιουόροσ                                             1 τέκ 

- Σέτ σσκπιέθτε                                                                       1 set    

- Μπροστηλά ταθάθηα                                                               1 set 



- Φιάλτδες                                                                                  1 set 

- Μπαταρία                                                                                1 τέκ 

- Δργασίες επησθεσής θαη αλτηθατάστασες  

      
9. Ση βεβαίυζη πίζηυζηρ ηος οικονομικού ημήμαηορ. 

10. Σην πποζθοπά ηος ζςνεπγείος επιζκεςήρ οσημάηυν ΔΑΚΑΜΗ Δ. ΔΕΠΟΘΜΑ ζςνολικού 

ποζού 3.249,00€(ΠΚΕΟΜ Φ.Π.Α.) 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Εγκπίνοςμε ηην ππομήθεια ανηαλλακηικών και ηην επιζκεςή ηυν ςπ απιθμ. ΜΗΤ 6446, 

ΜΗΛ 9218 οσημάηυν ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Θέπμηρ όπυρ ζηο ειζηγηηικό μέπορ ηηρ απόθαζηρ και 

αναθέηοςμε, με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, ηην εκηέλεζη ηοςρ ζηην 

επισείπηζη ΔΑΚΑΜΗ Δ. ΔΕΠΟΘΜΑ, με Α.Φ.Λ 133862326 και έδπα Α.ΠΑΠΑΜΑΣΑΘΟΤ 42 

Θέπμη Θεζζαλονίκηρ, Σ.Ι. 57001, ΣΗΚ.:2310462421, ένανηι ποζού 3.249,00€(ΠΚΕΟΜ 

Φ.Π.Α.) 

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

πόποςρ, ζηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ και από ηοςρ ΙΑ 64-09-01-

0048 & 54-02-02-0623.   

3. Η πληπυμή ηος ζςμβαηικού ποζού θα γίνει με ηην έκδοζη ενηάλμαηορ πληπυμήρ, μεηά 

ηην ςποβολή από ηον ππομηθεςηή ιζόποζος εξοθληηικού ηιμολογίος. 

4. ηη ζύμβαζη πος θα ζςναθθεί θα αναθεπθούν ειδικόηεποι όποι για ηην οπθή, 

αππόζκοπηη και ζύμθυνα με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ εκηέλεζη ηυν ππορ ανάθεζη 

ειδών. 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

                                                       


