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Θέρμη 24-09-2018 

 
 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και 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 έκτακτη ανάγκη επισκευής της κύριας υποβρύχιας αντλίας της δεξαμενής 

βοθρολυμάτων της ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ   

Εξαιτίας βλάβης στην κύρια υποβρύχια αντλία της δεξαμενής βοθρολυμάτων 

της ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ η υπηρεσία πρόκειται να προβεί σε ανάθεση της επισκευής 

του 

7. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και 

τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό –εγκαταστάσεις για την επισκευή της κύριας 

υποβρύχιας αντλίας της δεξαμενής βοθρολυμάτων της ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ. 

8. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

9. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

10. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ  ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ 2018»  

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα με την   αριθμ. 81/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

ΑΔΑ: 7Σ6ΒΟΛΖΛ-Ε5Β



 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ  ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ 2018»  και ειδικότερα: 

Εργασία επισκευής κύριας υποβρύχιας αντλίας  βοθρολυμάτων FLYGT -    

ΝS3127.160 LT-1410314 : 

περιέλιξη - αντικατάσταση δύο (2) ρουλεμάν - αντικατάσταση μηχανικού 

στυπιοθλίπτη - ψυκτέλαιο-βαφή. 

2. στην  επιχείρηση Ρασκοπουλος Γεώργιος, με  Α.Φ.Μ.050765000, που εδρεύει 

Μακεδονίας 21  Θερμη , Τ.Κ. 54001 και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των 

εργασιών 950,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

3. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64-09-02-0013 & 

54-02-02-0623 για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης( AAY 81/2018). 

4. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται με την άμεση ολοκλήρωση των 

εργασιών επισκευής.  

5. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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