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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

Αριθμ. Αποφ.:25/2018 

15-03-2018 

 
 «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. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει. 

6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης 

στους ΚΑ 15-01-0-0001 & 54-02-02-0123 

7. Την με αριθμό ΑΑΥ0018/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

8. Την εισήγηση της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την 

οποία: «Για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικονομικού  της ΔΕΥΑ 

Θέρμης καθώς οι υφιστάμενοι υπολογιστές δυσλειτουργουν λόγω παλαιότητας πρέπει να 

προβούμε στην προμήθεια δυο(2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών …»  

9. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 

το Διοικητικό και Οικονομικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ» προκειμένου στην εύρυθμη 

λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικονομικού  . 

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Εγκρίνουμε την διενέργεια της προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 

τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Διοικητικό και Οικονομικό 

Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ», προκειμένου στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Διοικητικού & Οικονομικού  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ενας υπολογιστής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Επεξεργαστής : i5-2400 

 Μνήμη: 8GB DDR3 1333MHz 

 Σκληρός Δίσκος: 250GB 
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 Αναγνώστης : DVD –RW 

 Λειτουργικό :WIN 10 PRO ελληνικά 

 Θήκη: Micro Tower 

 Τροφοδοτικό:500W 

 

     Ενας υπολογιστής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

 Επεξεργαστής : i3-7100 

 Μνήμη: 8GB  

 Σκληρός Δίσκος: 250GB 

 Αναγνώστης : DVD –RW 

 Λειτουργικό :WIN 10 PRO ελληνικά 

 Θήκη: Micro Tower 

 

 

στην  επιχείρηση ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Κέντρο Μηχανών Γραφείου, με Α.Φ.Μ. 094220230 και έδρα 

Αγίου Δημητρίου 194 Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας  960,00€ 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στην ανωτέρω δαπάνη συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση 

του απαιτούμενου λειτουργικού συστήματος και η μεταφορά των προγραμμάτων από τον 

υφιστάμενο. 

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

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και ειδικότερα από τους ΚΑ ΚΑ 15-01-

0-0001 & 54-02-02-0123. 

3.  Η σύμβαση θα εκτελεστεί με την παράδοση των ως άνω υλικών. 

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

5. Ορίζει επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 Α.Δ.Σ. 

όπως αυτή ισχύει. 

 

 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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