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 «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 της προμήθειας με τίτλο « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ  COMATSU [ΜΕ 58749]  ». 

7. Την εισήγηση του Τεχνικής Υπηρεσίας  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την προμήθεια με 

τίτλο « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ  COMATSU [ΜΕ 

58749]  ». Mετά από την συνεχή λειτουργία του – λόγω των βλαβών του 

αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου -τού φορτωεκσκαφέα της ΔΕΥΑ Θέρμης 

τύπου  COMATSU  ME-58749 , παρουσιάστηκαν βλάβες στο σύστημα 

διεύθυνσης και λειτουργίας. 

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

την αριθμ. 100/2019(2832/24-6-2019) του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή. 

 

9 .  Την υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Ε.Π.Ε. 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ COMATSU [ΜΕ 58749]  » στην επιχείρηση 

Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ 095242698 και έδρα ΜΑΖΑΡΑΚΗ 

16 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ.:2310523996-7, με ποσό δαπάνης επί συνόλου των 
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εργασιών 475,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην εισήγηση της ΤΥ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Για την εξασφάλιση της ύδρευσης και άρδευσης στον Δήμο Θέρμης,  κρίνεται 

αναγκαία η διενέργεια προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων, για τίς  βλάβες 

πού παρουσιάστηκαν στον  φορτωεκσκαφέα τύπου COMATSU ME-58749, στο 

σύστημα διεύθυνσης και λειτουργίας. 

 

 

Ανταλλακτικά φορτωεκσκαφέα COMATSU   

 

- 351887         Ακρόμπαρο                                        1 τεμ   

- ΥΜ129953    Διακόπτης σβησίματος [σβηστήρι]    1 τεμ 

 

 

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

ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί 

η σχετική πίστωση, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 24-02-00-0022, 54-02-02-0223. 

3. 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 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ζ9ΚΟΛΖΛ-40Γ


		2019-07-16T09:24:58+0300
	Athens




