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Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζη εργαζιών και δέζμεσζη διάθεζης 

πίζηωζης» 

                                                                                                                            

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Τ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. θαη 

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

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

6. Σελ εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία εθηέιεζεο ησλ ηερληθώλ εξγαζηώλ. 

7. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ., ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

δηαπηζηώζεθε όηη γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ησλ  θνξησεθζθαθέσλ , κεραλεκάησλ θαη 

ζπλδέζκσλ  ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο απαηηείηαη ε εθηέιεζε ησλ θάησζη κεραλνινγηθώλ 

επηζθεπώλ, κεραλνπξγηθώλ θαηεξγαζηώλ, ρξήζε εξγαιεηνκεραλώλ, ζπγθνιιήζεηο γηα 

ηελ επηζθεπή ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ, κπνπθαιώλ, ζπζηεκάησλ δόλεζεο , 

θνπβάδσλ, ζύκπιεμεο θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ θαη εηδηθόηεξα:  

 Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο [Σνξλίξηζκα – εμόιθεζε-δηάηξεζε ] πδξαπιηθώλ 

ζπλδέζκσλ, πηεδνζηαηηθώλ βαιβίδσλ, θιαληδώλ, κπνπδνληώλ, εμαξηεκάησλ, 

δηκπώ. 

 Επηζθεπή θνπβά, γέκηζκα κε ειεθηξόδηα, δηάηξεζε ζώξαθα ,εγθαηάζηαζε 

αθξνιέπηδσλ θαη δνληηώλ JCB.  

 Επηζθεπή βάζεσλ θιείδσκα θνπβά ,αιιαγή ζηεγαλώλ πδξαπιηθνύ θπιίλδξνπ θαη 

κπνπθάιαο. 

 Επηζθεπή πδξαπιηθώλ ιάζηηρσλ πηέζεσο[Μαξθνύηζηα-λίπει, καζηνί BSP, R,R2] 

3/8’’, 5/8’’ R2 ,3/4’’ R2,5/16’’,1/2’’,1’’. 

 Επηζθεπή πιάθαο ,βάζεο κπνύκαο θαη εγθαηάζηαζε ζην HOLDER. 

 Eπηζθεπή ζθύξαο , αιιαγή ζηεγαλώλ, κεκβξάλεο θνύζθαο ,πιήξσζε αδώηνπ, 

βαιβίδα VENIERI. 
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 Επηζθεπή ηειεζθνπηθήο κπνύκαο ,αιιαγή ζηεγαλώλ, παξεκβπζκάησλ πδξαπιηθoύ 

θπιίλδξνπ, εδξάλσλ νιίζζεζεο, ξύζκηζεο δηαθέλνπ γιπζηηέξαο θαη εγθαηάζηαζε 

ζην KOMATSU 

8. Σν γεγνλόο όηη ε Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο δελ δηαζέηεη κεραλνπξγείν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

παξαπάλσ εξγαζηώλ.  
9. Σν γεγνλόο όηη ε Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο δελ δηαζέηεη ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ηερληηώλ κε ηελ θαηάιιειε γλώζε πνπ απαηηείηαη.  

10. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

11. Σηο αλαιεθζείζεο πηζηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή κε αξηζκό 000136/2017 Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο 

12. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. Υξηζηνθόξνπ Υξηζηόθνξνπ ηνπ Νηθ. 

¨ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΕΙΟ¨ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε ηίηιν: «ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΙΚΩΝ ΚΑΣΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ & ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ», όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ζηελ επηρείξεζε ηνπ θ. Υξηζηνθόξνπ Υξηζηόθνξνπ 

ηνπ Νηθ. ¨ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΕΙΟ¨, κε Α.Φ.Μ. 047376160 πνπ εδξεύεη ζηε Νέα Ραηδεζηό 

Θεζζαινλίθεο έλαληη πνζνύ 3.970,00€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.),   

2. Εηδηθόηεξα νη εξγαζίεο ζα αθνξνύλ:  

κεραλνινγηθέο επηζθεπέο, κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, ρξήζε εξγαιεηνκεραλώλ, 

ζπγθνιιήζεηο γηα ηελ επηζθεπή ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ, κπνπθαιώλ, 

ζπζηεκάησλ δόλεζεο, θνπβάδσλ, ζύκπιεμεο θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ θαη 

εηδηθόηεξα:  

 Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο [Σνξλίξηζκα – εμόιθεζε-δηάηξεζε ] πδξαπιηθώλ 

ζπλδέζκσλ, πηεδνζηαηηθώλ βαιβίδσλ, θιαληδώλ, κπνπδνληώλ, εμαξηεκάησλ, 

δηκπώ. 

 Επηζθεπή θνπβά, γέκηζκα κε ειεθηξόδηα, δηάηξεζε ζώξαθα ,εγθαηάζηαζε 

αθξνιέπηδσλ θαη δνληηώλ JCB.  

 Επηζθεπή βάζεσλ θιείδσκα θνπβά ,αιιαγή ζηεγαλώλ πδξαπιηθνύ θπιίλδξνπ θαη 

κπνπθάιαο. 

 Επηζθεπή πδξαπιηθώλ ιάζηηρσλ πηέζεσο[Μαξθνύηζηα-λίπει, καζηνί BSP, R,R2] 

3/8’’, 5/8’’ R2 ,3/4’’ R2,5/16’’,1/2’’,1’’. 

 Επηζθεπή πιάθαο ,βάζεο κπνύκαο θαη εγθαηάζηαζε ζην HOLDER. 

 Eπηζθεπή ζθύξαο , αιιαγή ζηεγαλώλ, κεκβξάλεο θνύζθαο ,πιήξσζε αδώηνπ, 

βαιβίδα VENIERI. 

 Επηζθεπή ηειεζθνπηθήο κπνύκαο ,αιιαγή ζηεγαλώλ, παξεκβπζκάησλ πδξαπιηθoύ 

θπιίλδξνπ, εδξάλσλ νιίζζεζεο, ξύζκηζεο δηαθέλνπ γιπζηηέξαο θαη εγθαηάζηαζε 

ζην KOMATSU 

3. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 θαη ζηνπο Κ.Α. 

64-09-01-0019 & Κ.Α. 54-02-02-0623 έρεη πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε ε νπνία 

δεζκεύηεθε γηα λα δηαηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.   
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4. Οξίδεη επηηξνπή βεβαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 Α.Δ.. 

όπσο απηή ηζρύεη. 

 

 

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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