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Θέρμη 16-02-2015
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση 
διάθεσης πίστωσης»

                                                                                                                           
                                                                                                               

Ο Πρόεδρος

της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
      Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
• Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
• Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  ν.  2362/1995  (ΦΕΚ  247  Α)  όπως  αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
• Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
• Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)
• Το γεγονός ότι δεν υφίσταται επανδρωμένο συνεργείο οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
• Τα από 12/02/2015,13/02/2015,13/2/2015 και 16/2/2015 δελτία τεχνικής θεώρησης- 

επισκευής οχημάτων του γραφείου κίνησης οχημάτων του Δήμου,  σύμφωνα με τα 
οποία  διαπιστώθηκε  ότι  για  την  άμεση  επισκευή  των  υπ  αριθμ.  ΝΗΙ 
1502,ΝΗΥ6446,ΝΗΥ6443 και  ΝΖΙ8184 οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης απαιτείται  η 
εκτέλεση των κάτωθι εργασιών και οι  οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν από το 
συνεργείο του οικείου Δήμου:

- Επισκευή του με αριθμό ΝΗΙ 1502 οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  και ειδικότερα:
Εργασίες  για  αλλαγή  φλάτζα  κεφαλής,  μαστού  νερού,  φλάτζα  πολλαπλής,  ιμάντα 
δυναμού, ποσού 160,00€ πλέον Φ.Π.Α.

- Επισκευή του με αριθμό ΝΗΥ 6446 οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  και ειδικότερα:
Εργασίες για αλλαγή φλάτζα κεφαλής, ποσού 140,00€ πλέον Φ.Π.Α.

- Επισκευή του με αριθμό ΝΗΥ 6443 οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  και ειδικότερα:
Εργασίες για αλλαγή σετ συμπλέκτη, βαλβολίνες, ποσού 150,00€ πλέον Φ.Π.Α.

- Επισκευή του με αριθμό ΝΗΙ 8184 οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  και ειδικότερα:
Εργασίες για αλλαγή σετ συμπλέκτη, ποσού 150,00€ πλέον Φ.Π.Α.

• Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
• Την  οικονομική  προσφορά  του  συνεργείου  επισκευής  οχημάτων  Δαλάνης  Νικ. 

Διαμαντής για το σύνολο των εργασιών ποσού 600,00€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

Α Π Ο Φ Α Σ Ί Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών:
• Επισκευή  του  με  αριθμό  ΝΗΙ  1502  οχήματος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης   και 

ειδικότερα:
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Εργασίες  για  αλλαγή  φλάτζα  κεφαλής,  μαστού  νερού,  φλάτζα  πολλαπλής,  ιμάντα 
δυναμού, ποσού 160,00€ πλέον Φ.Π.Α.

• Επισκευή  του  με  αριθμό  ΝΗΥ  6446  οχήματος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης   και 
ειδικότερα:

Εργασίες για αλλαγή φλάτζα κεφαλής, ποσού 140,00€ πλέον Φ.Π.Α.
• Επισκευή  του  με  αριθμό  ΝΗΥ  6443  οχήματος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης   και 

ειδικότερα:
Εργασίες για αλλαγή σετ συμπλέκτη, βαλβολίνες, ποσού 150,00€ πλέον Φ.Π.Α.

• Επισκευή  του  με  αριθμό  ΝΗΙ  8184  οχήματος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης   και 
ειδικότερα:

Εργασίες για αλλαγή σετ συμπλέκτη, ποσού 150,00€ πλέον Φ.Π.Α.
στην επιχείρηση Δαλάνης Νικ. Διαμαντής έναντι ποσού 600,00€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
2. Τη δέσμευση της πίστωσης ποσού 600,00€ από τους Κ.Α. '62-07-03-0000 & Κ.Α. 54-

00-29-0023 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2015.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 5/2015 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
                                                                                                                                                                   

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                           ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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