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Αριθμ. Αποφ.20/2019 

Θέρμη 22-02-2019 

 

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση 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 2019 ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 298/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

6. Την αναγκαιότητα για την διενέργεια των εργασιών με τίτλο “Υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιου οικονομικού ελέγχου  (First Level Control)  του έργου με τίτλο 

“water Rescue” πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία.. 

7. Την εισήγηση του Οικονομικης Υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την διενέργεια 

των εργασιών “Υπηρεσίες πρωτοβάθμιου οικονομικού ελέγχου  (First Level 

Control)  του έργου με τίτλο “water Rescue” πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα 

– Βουλγαρία.. 

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

με την αριθμ. 6/25-01-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης (AAY 6/2019). 

10. Τους προταθέντες επαληθευτές από το Μητρώο επαληθευτών – ελεγκτών  της 

Ειδικής Γραμματείας. 

 

                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες πρωτοβάθμιου 

οικονομικού ελέγχου  (First Level Control)  του έργου με τίτλο “water 

Rescue” πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία.» στον κ. ΓΕΩΡΓΑΛΗ 

ΘΩΜΑ, με ΑΦΜ 115995510,Πανός 23 Γαλάτσι Τ.Κ. 11146,τηλ.επικοινωνιας 

+30 210 2923183 & 6946 886915, με ποσό δαπάνης επί συνόλου των 

εργασιών 2500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο water Rescue”πρόγραμμα 

Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία  η  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  είναι υποχρεωμένη να 

μεριμνήσει για την επαλήθευση των πληρωμένων δαπανών του έργου του, 

έχοντας αναθέσει σε επαληθευτή τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου. 

 

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

ιδίους πόρους, έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 6/2019 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης ,ΚΑ 64-01-01-0018 & 54-02-02-0623.Στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση 

(AAY 6/2019). 

3. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα  από 

την ημερομηνία της σύμβασης έως την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων 

διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων  και την ολοκλήρωση του έργου με 

τίτλο  water Rescue” πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία. 

4. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά για το 

100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή 

εγγράφου μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος της προσφερόμενης 

υπηρεσίας που αφορά η πληρωμή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, της 

αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και την έκδοση του σχετικού εντάλματος 

πληρωμής από τον Δήμο. 

 

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Κωστίκα Μαρία 
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