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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Προμήθεια συναγερμού και αντικατάσταση υφιστάμενου» 

                                                                                                                            

    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. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016. 

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6.  Την εξασφάλιση  συνθηκών ασφαλείας των εγκαταστάσεων των γραφείων 

της  ΔΕΥΑ Θέρμης.  

7. Μετά από επανειλημμένη παρατήρηση  των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος  λειτουργίας της εγκατάστασης συναγερμού είναι 

προβληματικός, και με συχνές παύσεις. 

Για τον λόγο ότι η εταιρεία δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο 

προσωπικό, για την άμεση επίλυση  των προβλημάτων αυτών ,κρίνεται 

αναγκαία η ανάθεση της προμήθειας σε ειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη 

σύμφωνα με τα προτεινόμενα όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική 

έκθεση.  

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

9. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.  

10. Τις αναληφθείσες πιστώσεις και την με αριθμό 61/2018 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

11. Την προσφορά της εταιρείας: I.D.S – Γιατσίδης Γεώργιος. 

ΑΔΑ: ΨΞΝ1ΟΛΖΛ-ΟΡΘ



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Προμήθεια 

συναγερμού και αντικατάσταση υφιστάμενου», όπως αυτές περιγράφονται 

αναλυτικά στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. στην 

επιχείρηση I.D.S – Γιατσίδης Γεώργιος, με Α.Φ.Μ. 800489104  που εδρεύει 

Ταβακη 6 στη Θέρμη, και με ποσό ανάθεσης των εργασιών 321,60€ πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α..  

2. Ειδικότερα η προμήθεια και η εκτέλεση  των εργασιών περιλαμβάνει τα 

παρακάτω. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CROW 

 

 Πίνακας συναγερμού :Kit πλακέτα  + Πληκτρολόγιο + κουτί + 

Ασφαλειοθήκη, Μ/Σ 25V/A 

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου MW κλειστού τύπου 12V 

7.2Ah. Διαστάσεις (mm): 151x65x95. Για πίνακες συναγερμού 

Crow. 

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου MW κλειστού τύπου 12V 

1.2Ah. Διαστάσεις (mm): 151x65x95. Για πίνακες συναγερμού 

Crow. 

 Ανιχνευτής κίνησης 

 Καλώδιο συναγερμού 6 χ 0.22mm (m) 

 Εργασία 

3. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2018 και 

στους Κ.Α. 12-01-00-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0123 έχει προβλεφθεί πίστωση 

ποσού 321,60€ & 77,18€ αντίστοιχα η οποία δεσμεύτηκε για να διατεθεί για 

την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την  Α.Δ.Σ , αριθμός 

7/2018.  

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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