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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Αποφ.314/2015
Θέρμη 09-11-2015

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
απευθείας ανάθεσης εργασιών

και

δέσμευση

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 άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Υπηρεσιών
10.Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και την ομαλή λειτουργία εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών.
11. Την ανάγκη επισκευής των μηχανήματος έργου JCB & VENIERI της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
12. Την από 05-11-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποία
διαπιστώθηκε ότι για την άμεση επισκευή των φορτωεκσκαφέων και μηχανημάτων
έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης απαιτείται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών και η οποία δεν
μπορεί να εκτελεστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής
οχημάτων και μηχανημάτων έργου:
− Επισκευή εξωτερικής υδραυλικής αντλίας και άξονα.
−

Επισκευή δονητικής πλάκας, σινεμπλόκ.

−

Αντικατάσταση δυαδικών βανών, ρακόρ, σωλήνα, συρματόσχοινων.

−

Αντικατάσταση υδραυλικών λάστιχων πιέσεως[Μαρκούτσια]
3/8’’,5/8’’,3/4’’,5/16’’,1/2’’,1’’.

−

Μηχανουργικές κατεργασίες υδραυλικών κυλίνδρων[μπουκαλών] μπούμας.

13.Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση
των παραπάνω εργασιών.
14.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Αποφασίζει
1. Την απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής των

φορτωεκσκαφέων

−

μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ειδικότερα:
Επισκευή εξωτερικής υδραυλικής αντλίας και άξονα.

−

Επισκευή δονητικής πλάκας, σινεμπλόκ.

−

Αντικατάσταση δυαδικών βανών, ρακόρ, σωλήνα, συρματόσχοινων.

−

Αντικατάσταση υδραυλικών λάστιχων πιέσεως[Μαρκούτσια]
3/8’’,5/8’’,3/4’’,5/16’’,1/2’’,1’’.

και
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− Μηχανουργικές κατεργασίες υδραυλικών κυλίνδρων[μπουκαλών] μπούμας.
στην επιχείρηση του κ. Χριστοφόρου Χριστόφορου του Νικ. ¨ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ¨ με Α.Φ.Μ
047376160 που εδρεύει στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης έναντι ποσού 3.005,00€(ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.)

2.

3.

Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. '62-07-03-0002 & Κ.Α.
54-00-29-0023 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται και θα
διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Στον προϋπολογισμό έτους 2016 θα
προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.
Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 5/2015 Α.Δ.Σ. ή
την αντίστοιχη έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

