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Θέμα:« Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών»

                                                                                                                            

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

6. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

7. Την αναγκαιότητα υλοποίησης εργαστηριακών αναλύσεων σε παραμέτρους των 

λυμάτων σε διάφορα στάδια στην ΕΕΛ Θέρμης με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο και 

ρύθμιση  αυτής  καθώς  και  του  γεγονότος  ότι  οι  αναλύσεις  θα  πρέπει  να 

πραγματοποιούνται  σε  δείγματα  της  εισόδου,  της  εξόδου και  των βυτίων  που 

εισέρχονται στο βιολογικό σταθμό» 

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α 

Θέρμης στους ΚΑ 64-12-98-0007 & 54-02-02-0623

9. Την με αριθμό ΑΑΥ170 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

10. Το  γεγονός  ότι  οι  εργασίες  αυτές  δεν  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  από 

υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διότι αφενός δεν επαρκεί το υφιστάμενο προσωπικό 

αφετέρου δεν απασχολείται στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προσωπικό με συγκεκριμένες γνώσεις 

και εμπειρία.

11. Την προσφορά της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  που αφορά 

στην παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2016», 

12. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε  την  παροχή  της  υπηρεσίας  «ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΕΛ  ΘΕΡΜΗΣ  2016»,  όπως 

ειδικότερα  περιγράφεται  στην  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  με  τη  διαδικασία  της 

απευθείας ανάθεσης, στην επιχείρηση  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 

ΔΟΚΙΜΏΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΎΣΕΩΝ ΣΎΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑΣ,  με   Α.Φ.Μ  998462774  και  με  στοιχεία 

επικοινωνίας, έδρα: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10, Τ.Κ. 546 31, Πόλη: Θεσσαλονίκη, έναντι του 

ποσού των 1.661,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

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

πόρους,  στον  προϋπολογισμό  εξόδων  του  τρέχοντος  έτους  έχει  εγγραφεί  η  σχετική 
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πίστωση,  η  οποία  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.  64-12-98-0007  &  54-02-02-0623  και  έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

3. Ο χρόνος παράδοσης  της  υπηρεσίας  ορίζεται  το  διάστημα  των 3 μηνών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου τιμολογίου.

5. Στη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  θα  αναφερθούν  ειδικότεροι  όροι  για  την  ορθή, 

απρόσκοπτη  και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  παροχή  των  προς  ανάθεση 

υπηρεσιών.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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