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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 

 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης 

πίστωσης» 

 

      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.. 

4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2018 ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 161/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. 83756+83754 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  

6. Την ανάγκη επίδοσης εγγράφου. 

7. Την διασφάλιση των συμφερόντων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

10. Τις αναληφθείσες πιστώσεις και την σχετική με αριθμό 00139/2019 Α.Α.Υ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «επίδοση εγγράφου» στον 

κ. Τ. Σ. εκ των επιτυχόντων με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ , και με  ειδικότητα  

χειριστή μηχανήματος έργου. 
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Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον επιτυχόντα  , της 

δηλώθηκε από τον επιτυχόντα, ότι δεν  ενδιαφέρεται πλέον να ενσωματωθεί  

στο στελεχικό δυναμικό της ΔΕΥΑΘ . Ως επακόλουθο η Υπηρεσία ζήτησε την 

αποτύπωση της απόφασης του με την μορφή  Υπεύθυνης Δήλωσης περι  μη 

αποδοχής της θέσης( απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο  για το ΑΣΕΠ, ώστε η 

Υπηρεσία  να μπορέσει να προχωρήσει στην αντικατάστασή του)  ,και 

αποστολή αυτής στην έδρα της ΔΕΑΥΘ. 

 Ειδικότερα, ανατίθεται η επίδοση του εγγράφου στην Δικαστική επιμελήτρια  

κ. Γουστέρη Ελένη, Παναγή Τσαλδάρη 5 Πτολεμαΐδα - Τ.Κ. 50200 

mob:6976773739, Α. Φ. Μ.: 040830026 - Δ.Ο.Υ.: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ. 

Η Επίδοση θα γινει σύμφωνα με την ΚΥΑ 21798/11.03.2016 (Καθορισμός 

αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών) βάσει της οποίας το ποσό της 

ανάθεσης εκτιμάται σε 35,00€ πλέον Φ.ΠΑ.. 

2. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2019 και 

στους Κ.Α. 64-90-00-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη 

σχετική πίστωση ποσού η οποία δεσμεύτηκε για να διατεθεί για την κάλυψη 

της σχετικής δαπάνης. 

 

 

 

                                                    Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

                                                         Κωστίκα Μαρία  
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