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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  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ 

ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2018» 

6. Την υπ’ αριθμ. 17/2018 μελέτη η οποία συντάχθηκε από τη Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

προϋπολογισμού 4.992,00  € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ,καθώς και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

7. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

με την αριθμ. 00049/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

9. Την υποβληθείσα προσφορά του ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.. – ENERGY WATER 

, ΛΑΓΚΑΔΑ 335,ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. 

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2018» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

με αριθμό 17/2018 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην εταιρεία ΜΠΑΤΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.. – ENERGY WATER , ΛΑΓΚΑΔΑ 335,ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ και με ποσό 

δαπάνης τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ(4.800 Ευρώ) πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ (1152,00 Ευρώ).   

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

πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η 
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σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 24-02-00-0029 & 54-02-02-0223 

και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

3. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα γίνει τμηματικά σε δώδεκα ( 12 ) μήνες 

και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Μετά από συμφωνία 

των δυο μερών μπορεί να υπάρξει επέκταση της σύμβασης για έξι ( 6 ) επιπλέον 

μήνες, σύμφωνα και με την με αριθμό 17/2018 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

4. Η πληρωμή της άξιας του υλικού από τη ΔΕΥΑ Θέρμης προς τον προμηθευτή θα 

γίνεται τμηματικά, μετά από κάθε τμηματική προσωρινή παραλαβή (ποσοτική και 

ποιοτική μετά από μακροσκοπικό έλεγχο), για την αντίστοιχη ποσότητα του υπό 

προμήθεια είδους και κατόπιν προσκόμισης τιμολογίου και των αποδεικτικών 

εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού. 

5. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς 

ανάθεση ειδών. 

 

   

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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