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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 εξασφάλιση της λειτουργίας των νέων γραφείων της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ.

7. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: Δομημένη καλωδίωση νέων γραφείων 

ΔΕΥΑΘ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

8. Το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο 
προσωπικό  της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης λόγω έλλειψης  των ειδικοτήτων προσωπικού και 
εξοπλισμού.

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

10. Τις  αναληφθείσες  πιστώσεις  και  την  με  αριθμό  00070/2017  Απόφαση  Ανάληψης 

Υποχρέωσης.

11. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

12. Την προσφορά της επιχείρησης: ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

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

νέων γραφείων», όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση της Τ.Υ. της 

Δ.Ε.Υ.Α. στην  επιχείρηση  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.,  Κέντρο  Μηχανών  Γραφείου,  με  Α.Φ.Μ. 

094220230 και έδρα Αγίου Δημητρίου 194 Θεσσαλονίκη και με ποσό ανάθεσης των 

εργασιών 886,20€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται μέγιστα σε δύο μήνες από την παρούσα 

απόφαση. 

ΑΔΑ: Ψ1Β6ΟΛΖΛ-Ζ3Κ



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

64-12-98-0000  & Κ.Α.  54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού 

886,20€ & 212,69€ αντίστοιχα 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. 

όπως ισχύει.

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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