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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: 6ΓΡΗΟΛΖΛ-ΝΓΘ 

Αριθμ. Αποθ.179/2017 

Θέρμη 13-09-2017 

«ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ» 

Θέμα: «Διενέργεια απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και δέζμεσζη 

διάθεζης πίζηωζης» 

 

             Ο Πρόεδρος 

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
    Έτοντας σπόυη: 

 Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Τνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Υπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

θαη ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

 Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

 Τηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο Δ.Ε.Υ.Α 

Θέξκεο ζηνπο Κ.Α. 64-09-01-0049 & 54-02-02-0623 

 Τελ κε αξηζκό ΑΑΥ 00130/2017 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο 

 Τελ εηζήγεζε ηεο Τ.Υ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α  ζύκθσλα κε ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε όηη κεηά 

από ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ – ιόγσ ησλ βιαβώλ ηνπ αξδεπηηθνύ θαη 

πδξεπηηθνύ δηθηύνπ -ηνπ λένπ θνξησεθζθαθέα ηεο ΔΕΥΑ Θέξκεο ηύπνπ JCB[ΜΕ-

134880], επήιζαλ νη ώξεο[750Η] ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ηνπ, βάζε 

ησλ όζσλ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θαη γηα ηνλ αλσηέξσ ιόγν απαηηείηαη ε 

πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ κε ηελ αλαγξαθόκελε δαπάλε: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 
- Φίιηξν ιαδηνύ κεραλήο                                                             

1 ηεκ  12,02 

2 
- Φίιηξν θαπζίκνπ Τ4                                                              

1 ηεκ  43,67 

3 
- Φίιηξν πεηξειαίνπ                                                                      

1 ηεκ  35,13 

4 
- Φίιηξν αέξνο εμσηεξηθό                                                              

1 ηεκ  50,35 

5 
- Αd blue θαζαξηζηηθό                                                                                                                                 

36 lit 77,49 

6 
- Λάδη κεραλήο 10W30                                                                   

20 lit 100,26 

7 
- Εξγαζία , κεηάβαζε ζπλεξγείνπ.           

 190,00 

 
 

  

ύνολο    καθαπήρ αξίαρ       508,92 

ΦΠΑ 24%  122,14 

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ                     
631,06                           

 Τε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 



 

Α π ο φ α ζ ί ζ ε ι  
1. Εγθξίλνπκε ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ κε αξηζκό 

θπθινθνξίαο ΜΕ 134880 κεραλήκαηνο έξγνπ, JCB, όπσο ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο 

απόθαζεο θαη αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηνπο ζηελ εηαηξεία UNITRACK A.E.E, κε Α.Φ.Μ 

094366624 πνπ εδξεύεη 18O ρ.ι.κ. Αζελώλ –Κνξίλζνπ, Τ.Κ. 19300, Υπνθαηάζηεκα 

ζΕο/λίθεο Λαραλαγνξάο 12, Θεζζαινλίθε, Τ.Κ. 54628, έλαληη ηνπ πνζνύ επί ζπλόινπ 

ηεο πξνκήζεηαο 508,92€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

2. Τε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο από ηνπο Κ.Α. 64-09-01-0049 & 54-02-02-0623 ηνπ 

νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017.  

3. Οξίδεη επηηξνπή παξαιαβήο ησλ αληαιιαθηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 

Α.Δ.Σ. όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
                                                                           ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ  

 


