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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  απρόσκοπτης λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης και την ομαλή λειτουργία εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών. 

7. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., να προβεί άμεσα στην συντήρηση 

του στόλου των οχημάτων της, λόγω των έκτακτων ηλεκτρολογικών βλαβών που 

παρουσιάσθηκαν.  

8. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν διαθέτει το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό 

τεχνιτών με την κατάλληλη γνώση που απαιτείται.  

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος 

11. Τις αναληφθείσες πιστώσεις και την σχετική με αριθμό 9/2017 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

12. Την προσφορά της επιχείρησης , ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

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

ηλεκτρικών συστημάτων στόλου οχημάτων» όπως  αυτές  περιγράφονται  

αναλυτικά  στην  εισήγηση  της  Τ.Υ. της  Δ.Ε.Υ.Α., στην επιχείρηση ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με ΑΦΜ 054340687, ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 19, Τ.Κ.54001 ΘΕΡΜΗ, 

έναντι ποσού 2.245,00€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.).  

ΑΔΑ: 6ΡΕΠΟΛΖΛ-ΤΦΘ



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, στους Κ.Α. 64-09-01-0048 & 54-02-02-0623 αντίστοιχα. 

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

μετά την παραλαβή του προς προμήθεια υλικού και μετά την υποβολή από τον 

προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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