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ΑΔΑ:  
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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» 
 

Θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ SERVICE  2.500Η, ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ  

JCB » 

                                                                                                                             

 

       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 της υπηρεσίας  με τίτλο « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ 

SERVICE 2.500Η, ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ  JCB ». 

7. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α  σύμφωνα με την οποία για την 

εξασφάλιση της ύδρευσης και άρδευσης στον Δήμο Θέρμης, κρίνεται 

αναγκαία η διενέργεια προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων-

αντικατάσταση τους, όσο και το σύνολο των απαραίτητων ελέγχων 

,επιθεωρήσεων ,καθαρισμών που ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα 

συντήρησης [service 2.500Η] τού κατασκευαστή– JCB ,στον  

φορτωεκσκαφέα τύπου JCB [ΜΕ-134880]. 

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης στους Κ.Α. 64-09-01-0049 & 54-02-02-0623. 

9. Την με αριθμό ΑΑΥ 82/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

10. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας  UNITRACK A.E.E. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

 

 

1. Εγκρίνουμε την διενέργεια εκτέλεσης των εργασιών και προμήθειας 

ανταλλακτικών που απαιτούνται για το προγραμματισμένο σέρβις του με 

αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 134880 μηχανήματος έργου, JCB, όπως στο 

εισηγητικό μέρος της απόφασης και αναθέτουμε την εκτέλεση τους στην 

εταιρεία UNITRACK A.E.E, με Α.Φ.Μ 094366624 που εδρεύει 18ο χ.λ.μ. 

Αθηνών –Κορίνθου, Τ.Κ. 19300, Υποκατάστημα θΕς/νίκης Λαχαναγοράς 12, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54628, έναντι του ποσού επί συνόλου της προμήθειας 

991,56€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.), και συγκεκριμενα: 

 

Ανταλλακτικά φορτωεκσκαφέα  JCB 

 

- Φίλτρο λαδιού μηχανής                                                           1 τεμ 

- Φίλτρο καυσίμου Τ4                                                                1 τεμ 

- Φίλτρο πετρελαίου                                                                  1 τεμ 

- Φίλτρο αέρος εξωτερικό                                                           1 τεμ 

- Φίλτρο αέρος εσωτερικό                                                           1 τεμ       

- Λάδι μηχανής 10W30                                                               20 lit 

- Φίλτρο κυκλώματος αναθυμιάσεων                                            1 τεμ 

- Αd blue                                                                                   36 lit 

- Λάδι σαζμάν                                                                             20 lit 

- Φίλτρο σαζμάν                                                                          1 τεμ 

- Φίλτρο υδραυλικού                                                                   1 τεμ 

- Φλάντζα τεπόζιτου υδραυλικού                                                   1 τεμ 

- Φίλτρο καμπίνας                                                                        1 τεμ 

- Φίλτρο Αd blue                                                                          1 τεμ                                                                

- Φίλτρο συστήματος ψύξης                                                          1 τεμ                                                              

-Service 2500 ωρών. 

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

ιδίους πόρους, για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης  AAY 82/2019 ,Κ.Α. 64-09-01-0049 & 54-02-02-0623. 

3. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται με την άμεση ολοκλήρωση των 

εργασιών επισκευής.  
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4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

                                                                                     

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 

 

Κωστίκα Μαρία 
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