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ΑΔΑ:  

Αριθμ. Αποφ.141/2018 

Θέρμη 13-11-2018 

 

 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση 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. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης 

στους ΚΑ 64-09-01-0048 & 54-02-02-0623 

6. Την με αριθμό ΑΑΥ116/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

7. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται επανδρωμένο συνεργείο οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  

8. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε 

ότι για την άμεση επισκευή των υπ αριθμ ΝΗΥ 6478 , ΝZO 8184, NHY 7129 οχημάτων της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών και η τοποθέτηση 

αυτών ως εξής: 

 

Ανταλλακτικά - εργασία  οχήματος  ΝΗΥ 6478 

-    Αισθητήρας Λάμδα                                                                               1 τέμ       

-    Λάστιχο εισαγωγής αέρα                                                                    1 τέμ 

-    Σέτ συμπλέκτη 3000581001                                                                1 σέτ 

- Εργασίες αλλαγής –κατέβασμα σαζμάν - συναρμολόγηση.                               

 

Ανταλλακτικά - εργασία οχήματος  ΝΖΟ 8184 

- Επισκευή δυναμό                                                                                  

      

Ανταλλακτικά - εργασία οχήματος  ΝΗΥ 7129 

- Φλάντζες κορμού –τσιμούχες                                                            1 σέτ 

- Κολάρο                                                                                                    1 τέμ 
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- Μηχανουργική κατεργασία-επισκευή καπακιού 

- Εργασία αντικατάστασης                                                                      

 

 

 

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος (AAY00116). 

10. Την προσφορά του συνεργείου επισκευής οχημάτων ΔΑΛΑΝΗ Δ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ συνολικού 

ποσού 783,00€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1. Εγκρίνουμε την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή των υπ αριθμ. ΝΗΥ 6478 , 

ΝZO 8184, NHY 7129 οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης όπως στο εισηγητικό μέρος της 

απόφασης και αναθέτουμε, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την εκτέλεση τους 

στην επιχείρηση ΔΑΛΑΝΗ Δ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ, με Α.Φ.Μ 133862326 και έδρα 

Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 42 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, ΤΗΛ.:2310462421, έναντι 

ποσού 783,00€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και από τους ΚΑ 64-09-01-0048 & 54-

02-02-0623.   

3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

4. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                       

 

ΑΔΑ: 625ΖΟΛΖΛ-ΣΩΨ


		2018-11-13T09:09:44+0200
	Athens




