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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

Αριθμ. Αποφ.  33/2018 

Θέρμη 05-04-2018 

 
 «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 24-02-00-0022 & 54-02-02-0223 

6. Την με αριθμό ΑΑΥ25/2018 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, μετά από την 

συνεχή λειτουργία του – λόγω των βλαβών του αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου -του 

νέου φορτωεκσκαφέα της ΔΕΥΑ Θέρμης τύπου JCB[ΜΕ-134880], επήλθαν οι ώρες[1500Η] 

της προγραμματισμένης συντήρησης του, βάση των όσων καθορίζει ο κατασκευαστής του. 

      Απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών και η τοποθέτηση αυτών ως εξής: 

Ανταλλακτικά φορτωεκσκαφέα  JCB 
 

 - Φίλτρο λαδιού μηχανής                                                              1 τεμ 

 - Φίλτρο καυσίμου Τ4                                                                    1 τεμ 

 - Φίλτρο πετρελαίου                                                                       1 τεμ 

 - Φίλτρο αέρος εξωτερικό                                                              1 τεμ 

 - Φίλτρο αέρος εσωτερικό                                                             1 τεμ       

 - Λάδι μηχανής 10W30                                                                 20 lit 

 - Φίλτρο κυκλώματος αναθυμιάσεων                                          1 τεμ 

 - Αd blue                                                                                            36 lit 

 - Λάδι σαζμάν                                                                                   20 lit 

 - Φίλτρο σαζμάν                                                                                1 τεμ 

 - Φίλτρο υδραυλικού                                                                        1 τεμ 

 - Φλάντζα τεπόζιτου υδραυλικού                                                  1 τεμ 

 - Φίλτρο καμπίνας                                                                            1 τεμ 

 -Εργασία , μετάβαση συνεργείου.           

 
9.  Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 

10. Την προσφορά της εταιρείας «UNITRACK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού 

ποσού 794,71€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

 

11.  Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  

ΑΔΑ: ΨΧ6ΥΟΛΖΛ-ΤΥ0



12.  Τον Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης Προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ 

 

 

 

 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Εγκρίνουμε την προμήθεια ανταλλακτικών και την προγραμματισμένη συντήρηση του νέου 

φορτωεκσκαφέα της ΔΕΥΑ Θέρμης τύπου JCB[ΜΕ-134880],όπως στο εισηγητικό μέρος 

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

τους στην επιχείρηση «UNITRACK» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ 

094366624, και εδρα , Ασπρόπυργος ,Αθηνα:18ο χλμ. Ε.Ο  Αθηνών - Κορίνθου ,Τ.Κ 

19300, έναντι ποσού 794,71€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

 

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

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

στους ΚΑ 24-02-00-0022 & 54-02-02-0223 

 

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 
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