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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:«  Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση 
διάθεσης 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 Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
7. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
8. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
9. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
10. Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
11. Την  ανάγκη  εκτέλεσης  των  εργασιών  επισκευής  με  μηχανουργικές  κατεργασίες  των 

υδραυλικών  και  μηχανολογικών  εξαρτημάτων προκειμένου στην άμεση αντιμετώπιση 
των  τεχνικών  προβλημάτων  που  προκύπτουν  κατά  την  αποκατάσταση  βλαβών  στα 
δίκτυα, αντλιοστάσια και μηχανήματα

12. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών επισκευής με μηχανουργικές κατεργασίες των 
υδραυλικών  και  μηχανολογικών  εξαρτημάτων  δεν  δύναται  να  εκτελεστούν  από  τη 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  λόγω  έλλειψης  ειδικού  εξοπλισμού  εργαλειομηχανών  και 
εξειδικευμένου προσωπικού 

13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την  απευθείας  ανάθεση  εργασιών  επισκευής  με  μηχανουργικές  κατεργασίες  των 

υδραυλικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων προκειμένου στην άμεση αντιμετώπιση των 
τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα, 
αντλιοστάσια και μηχανήματα και ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 -Κατασκευή σπειρωμάτων σωλήνων κάθε διαμέτρου 60 15,00 900,00
2 -Τορνάρισμα υδραυλικών εξαρτημάτων 70 12,50 875,00
3 -Κοπή ελασμάτων χάλυβα σε καθορισμένες διαστάσεις 15 35,00 525,00
4 -Διάτρηση χυτ/ρών, χαλύβδινων φλαντζών και εξαρτημάτων 15 24,00 360,00
5 -Γενικές τροποποιήσεις 20 1.000,00

Σύνολο    καθαρής αξίας     3.660,00
ΦΠΑ 23% 841,80

Γενικό σύνολο δαπάνης  4.501,80
στην  επιχείρηση Παπαδαφνιάδη Μαρία του Δημήτριου,  ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ με έδρα στη Θέρμη –
Θεσσαλονίκη  και  Α.Φ.Μ.  133873758  και  με  ποσό  δαπάνης  επί  συνόλου  των  εργασιών 
3.660,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
2. Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2013  και  στον   Κ.Α.  '62-07-02-0028 

υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη 
της σχετικής δαπάνης.

3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2012 Α.Δ.Σ. 
  

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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