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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ [ΗΖ] ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ »  
                                           

                                                    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 « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ [ΗΖ] ΚΑΠΗ 

ΤΡΙΛΟΦΟΥ » . Μετά από έλεγχο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 1103Α - 

33TG1 του αντλιοστασίου αποχέτευσης Τριλόφου, είχε διαπιστωθεί 

φρακάρισμα της αντλίας πετρελαίου [οπου και επισκευάστηκε] και στην 

συνέχεια παρατηρήθηκε δημιουργία λάσπης στην δεξαμενή πετρελαίου με 

αποτέλεσμα την αδυναμία εναυσης της 

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

απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό  . 

8.  Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 
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9. Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

10. Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ [ΗΖ] ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ »  

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

με την αριθμ. 0084/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1.     Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 

[ΗΖ] ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ και ειδικότερα: 

Αντικατάσταση εξοπλισμού - τροποποίηση τροφοδοσίας πετρελαίου στο Η/Ζ 

 

• Εγκατάσταση νέας εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου 250 L. 

• Εγκατάσταση νέας σωλήνωσης και συνδέσεις αυτής. 

• Εγκατάσταση νέων φίλτρων πετρελαίου και νεροπαγίδας 

         . 

              

στην επιχείρηση ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, με Α.Φ.Μ.043743888, που εδρεύει θεση 

ΓΚΙΩΡΓΚΕΒΑ  -ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57010, Τηλ.: 2310-846141 και με 

ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 338,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2. 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. 26-02-00-0000 & 54-02-02-

0223 για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( 

AAY 84/2018). 
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3. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται με την άμεση ολοκλήρωση των 

εργασιών επισκευής.  

4. 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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