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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 

 
Θέμα: «Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και 

δέσμευση διάθεσης πίστωσης» 

                                                                                                                             

 

             Ο Πρόεδρος 

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
                                                                     Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 

 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. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης στους Κ.Α. 24-02-00-0022 & 54-02-02-0223 

 Την με αριθμό ΑΑΥ 00067/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 Την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α  σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι 

μετά από την συνεχή λειτουργία του – λόγω των βλαβών του αρδευτικού και 

υδρευτικού δικτύου -του φορτωεκσκαφέα JCB [ΜΕ-134880] της ΔΕΥΑ 

Θέρμης, επήλθαν οι ώρες[1750Η] της προγραμματισμένης συντήρησης του, 

βάση των όσων καθορίζει ο κατασκευαστής του και για τον ανωτέρω λόγο 

απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών: 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 - Φίλτρο λαδιού μηχανής                                                            

1 τεμ 

- Φίλτρο λαδιού 

μηχανής                                                            

1 τεμ 

2 - Φίλτρο καυσίμου Τ4                                                             

1 τεμ 

- Φίλτρο 

καυσίμου Τ4                                                             

1 τεμ 
3 - Φίλτρο πετρελαίου                                                                     

1 τεμ 

- Φίλτρο 

πετρελαίου                                                                     

1 τεμ 
4 - Λάδι μηχανής 10W30                                                               

20 lit 

- Λάδι μηχανής 

10W30                                                               

20 lit 
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5 - Αd blue                                                                                          

36 lit 

- Αd blue                                                                                          

36 lit 

 Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος. 
 

       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Εγκρίνουμε την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του με αριθμό 

κυκλοφορίας μηχανήματος έργου, JCB[ΜΕ-134880], και αναθέτουμε την 

εκτέλεση τους στην εταιρεία UNITRACK A.E.E, με Α.Φ.Μ 094366624 που εδρεύει 

18ο χ.λ.μ. Αθηνών –Κορίνθου, Τ.Κ. 19300, Υποκατάστημα θεσ/νίκης 

Λαχαναγοράς 12, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54628, έναντι του ποσού επί συνόλου της 

προμήθειας 483,24€(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

2. Τη δέσμευση της πίστωσης ποσού 483,24€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0022 & 54-

02-02-0223 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2018.  

3. Ορίζει επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών σύμφωνα με την με αριθμό 

7/2018 Α.Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει. 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                                                                           ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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