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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 « ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ [Α] ΚΑΙ 

ΜΑΝΔΥΑΣ ΨΥΞΗΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ‘ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ’ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ » 

Στην υδρευτική περιοχή Ταγαράδων υπάρχει ενδιάμεσο αντλιοστάσιο - δεξαμενή νερού, 

όπου μεταφέρει το νερό στην τελική δεξαμενή της τοπικής κοινότητας.  

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν εγκαταστημένα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα 

συνεχούς λειτουργίας.  

 Εξ αιτίας της χρόνιας και συνεχούς λειτουργίας αυτών, παρουσιάστηκε βλάβη στό 

υποβρύχιο συγκρότημα αντλία [Α] , όπου διαπιστώθηκε ολική φθορά  οπότε και κρίθηκε 

ασύμφορη η επισκευή του. 

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

2.440,00€    πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (3.025,60€ με ΦΠΑ ), καθώς και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές.   

 

Εξοπλισμός   

 Υποβρύχια αντλία & κινητήρας 6’’ /7 Β [6’’ - 20ΗΡ] χυτοσιδηρή GG25 . 

 Νέος μανδύας ψύξης & ειδικά εξαρτήματα . 

 Εργασία εξαγωγής - συναρμογών - επανασυνδέσεων & εγκατάστασης. 

 

 

 

 

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

αριθμ. 00022/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

8 .  Την υποβληθείσα προσφορά του κ.  ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΑΔΑ: 6ΕΧ8ΟΛΖΛ-ΟΗΠ



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

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

[Α] ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑΣ ΨΥΞΗΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ‘ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ’ 

ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ » στην  επιχείρηση του κ. κ. ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με Α.Φ.Μ. 044415370 που εδρεύει στο Περιβολάκι Λαγκαδά, Τ.Κ. 

57200,και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 2.440,00€    πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. ,όπως αναλυτικά περιγράφεται στην  εισήγηση της Τ.Υ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Εξοπλισμός-ανταλλακτικά  

 

- Υποβρύχια αντλία & κινητήρας 6’’ /7 Β [6’’ - 20ΗΡ] χυτοσιδηρή GG25 . 

   -     Νέος μανδύας ψύξης & ειδικά εξαρτήματα . 

- Εργασία εξαγωγής - συναρμογών - επανασυνδέσεων & εγκατάστασης. 

 

 

 
 

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-

02-0223 ,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 

                                                 

 
 

ΑΔΑ: 6ΕΧ8ΟΛΖΛ-ΟΗΠ
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