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    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 26-02-00-0003  & 54-02-02-0223 

7. Την με αριθμό ΑΑΥ0040/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

8. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία: Λόγω των 

ηλεκτρολογικών βλαβών που προκύπτουν στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΘ, πρέπει η 

υπηρεσία να προβεί άμεσα στην αποκατάστασή τους με τα απαιτούμενα 

ηλεκτρολογικά υλικά. 

9. Την αναγκαιότητα της άμεσης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ B’ ΦΑΣΗ»  

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

 

    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Εγκρίνουμε την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ B’ΦΑΣΗ». 

 

Για την εξασφάλιση της  ορθής και συνεχούς λειτουργίας των αντλιοστασίων της 

ΔΕΥΑΘ, κρίνεται αναγκαία η διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού. Η 

επιμέρους προμήθεια  κατηγοριοποιείται ως εξής : 

 Καλώδια 

ΑΔΑ: ΨΤΟΚΟΛΖΛ-11Ο



 Ρελέ 

 Πιεζοστάτες, αισθητήρες πίεσης, επιτηρητές στάθμης, φλοτεροδιακόπτες 

 Διακόπτες, πρίζες, μονωτικές ταινίες, ασφάλειες αντάπτορες, κλέμες, 

μικρουλικά 

στην  επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Φ.Μ. 016287511, και 

στοιχεία επικοινωνίας :ΚΕΝΤ/ΚΟ- 6ο  ΧΛΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΥΠΟΚΑΤ/ΜΑ-

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 155,  Τηλ: 2310472201, και με ποσό δαπάνης επί συνόλου της προμήθειας  

4349,63€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

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 

26-02-00-0003 & 54-02-02-0223. 

 

3.  Η προμήθεια 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 υλικών σύμφωνα με την με αριθμό 7/2018 Α.Δ.Σ. 

όπως αυτή ισχύει. 

 

 

 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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