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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης»
                                                                                                                           
   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 328 του Ν. 4412/2016.

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 

την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6. Την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Θέρμης

7. Την ανάγκη εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής της μονάδος αμμολιποσυλλογής, 

η  οποία  υφίσταται  στην  ΕΕΛ  Θέρμης  και  η  οποία  παρουσιάζει  προβλήματα  λόγω 

μακροχρόνιας λειτουργίας της. 

8. Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού.

9. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΜΟΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΕΕΛ» όπως αυτή περιγράφεται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

10. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

10.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος

11. Τις αναληφθείσες πιστώσεις και την σχετική με αριθμό 00006/2017 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης

12. Την προσφορά της επιχείρησης :ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  εργασιών  με  τίτλο:  «Συνδέσεις 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΜΟΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΕΛ»  όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 

εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  στην  επιχείρηση  του  κ.  ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ  Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 050765000 και έδρα Μακεδονίας 21 Θέρμη  Τ.Κ. 57001,  με 
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ποσό  ανάθεσης  επί  συνόλου  των  εργασιών  8.000,00€  πλέον  του  αναλογούντος 

Φ.Π.Α..

2. Οι εργασίες ανακατασκευής θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής 

της μονάδος ο ανάδοχος θα αναλάβει και την επί έξι ( 6 ) μήνες συντήρηση ( με δικά 

του  έξοδα  υλικών  και  εργασίας  ).  Επομένως  ο  συνολικός  χρόνος  εκτέλεσης  της 

σύμβασης είναι εννέα ( 9 ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του οικονομικού έτους 2017 και στους Κ.Α. 

12-01-02-0001& Κ.Α.  54-02-02-0123 έχει  προβλεφθεί  η αντίστοιχη πίστωση η οποία 

δεσμεύτηκε για να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 8/2017 Α.Δ.Σ. 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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